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Důležitá upozornění pro aplikaci všech PU-nátěrů
CC-PU-ochranná vrstva, CC-SuperPU-Siegel, CC-PU-Anticolor
Bezprostředně po aplikaci nátěrů dbát těchto doporučení!
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Po 12 hodinách od posledního nátěru může být ošetřená podlahovina opatrně
používána. Konečných vlastností (trvanlivost, mechanická zatižitelnost, chemická
odolnost) dosáhne nátěr po cca 7 dnech při pokojové teplotě.
Mírné přirozené zabarvení je možné a neznamená snížení kvality nátěru.
Lepicí pásky (např. pro uchycení krycích folií, šablon nebo označení sportoviště) je možné
použít až po dokonalém vytvrzení PU-nátěru (po 7 dnech). Používat pouze doporučené
lepicí pásky (např. Kipp Fineline-Spezial-Papier, 3M Goldband) a dbát pokynů výrobce.
Nevhodné použití (např. příliš dlouhá doba) může způsobit odseparování PU-nátěru.
Tlakového zatížení na lepicí pásky, např. šlapání na ně apod., je nutné se vyvarovat.
Stáhněte lepicí pásky ihned po dokončení prací opatrně naplocho z podlahoviny.
PU-nátěry je možné zakrýt paropropustným krycím papírem teprve po 12 hodinách od
posledního nátěru.
Koberce a kobercové předložky je možné položit až po úplném vytvrzení nátěru – po cca
7 dnech.
Protiskluzné podložky pod koberce s gumovým podkladem mohou obsahovat
změkčovadla a to může způsobit narušení povrchu podlahoviny. NEPLATÍ pro CC-PUAnticolor!!!
Židle s kolečky musí odpovídat normě EN 12529 (typ W), popř. je nutné použít vhodné
krycí podložky pod kolečkové židle.
Nohy pohyblivého nábytku (stoly, židle apod.) musí být opatřeny vhodnými kluzáky pro
tvrdé podlahy (např. nábytkové kluzáky ScratchNoMore).
Barevné chemikálie nebo změkčovadla z gumy mohou migrovat do CC-PU-ochranné
vrstvy a do CC-SuperPU-Siegel. Optimální ochranu proti barevným chemikáliím a
změkčovadlům nabízí CC-PU-Anticolor!
Ochranné nátěry podléhají nevyhnutelně během používání mechanickým vlivům,
škrábancům a poškozením a musí být zavčas sanovány.
Při použití na minerální cementové lité podlahy nebo lité podlahy z umělých pryskyřic
(epoxidové nebo polyuretanové silné povlaky) kontaktujte nejprve naše technické
poradenství.
Spáry utěsněné silikonem nelze ošetřit PU-nátěrem z důvodu nedostatečné přilnavosti k
tomuto materiálu.

Nejpozději při předávání prací je podle normy DIN 18365 nutné předat uživateli návod na
ošetřování a čištění jeho konkrétní podlahoviny. Obecné návody pro všechny typy podlahovin
najdete na našich webových stránkách (www.dr-schutz.cz) a můžete si je volně stáhnout k
použití.
Dr. Schutz® Group – laboratoř Hessisch Oldendorf
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