GULVE
DER FORBLIVER
FLOTTE
Dr. Schutz betyder langvarig beskyttelse,
let påføring og derfor mere glæde af dit gulv.

Dr. Schutz - et brand af

DEN BEDSTE
PLEJE TIL
ELASTISKE
GULVE
Perfekt tilpasset til dine gulve
Det specielle udseende som linoleum, designgulve eller
CV og LVT belægninger skaber i rummet, kan bevares i
lang tid, med den rette pleje. Til dette formål tilbyder Dr.
Schutz de optimale produkter, specielt tilpasset til
forskellige gulvbelægninger, så de opfylder ethvert krav,
både til rengøring og eksponering, opfriskning og
pletfjernelse.

PU Cleaner / Schutz Cleaner er velegnet til daglig
rengøring. Ideel til gulve som er behandlet med PU
Sealer/Waxnomor eller som har en fabrikspåført PU
belægning. Anvend Floor Mat til genopfriskning af slidte
overflader. Plejesættet til designgulve kombinerer
begge disse produkter, og indeholder desuden en hvid
håndrondel til fjernelse af hælmærker, så vel som
rengørings- og plejeinstruktioner iht. den tyske DIN 18365
norm. Til gulve med glans er versionen Floor Shine
tilgængelig. Floor Mat/Shine er også velegnet til
genopbygning af den plejende belægning i en hurtig
proces.

før

efter

VEDLIGEHOLD
GJORT LET
Optimal pleje for et skønt hjem
Særligt gulvbelægninger i højt kvalitet, samt
designgulve med sten- eller trælook kræver særlig
pleje for beskyttelse mod ridser og mekanisk slid.
Ved at vælge optimale rengørings- og
plejeprodukter forebygger du effektivt skader så
dit gulv forbliver flot.

Floor Cleaner R 1000 kombinerer rengøring og pleje, og
skaber en skridsikker, skidtafvisende og antistatisk
overflade med et satin-mat look. Kan anvendes til
polering og er velegnet til grundpleje, sportsgulve (iht.
den tyske DIN 18032 norm), og til rengøringsmaskiner.
Elatex Universal Stain Remover er et mirakelprodukt
imod alle former for vandopløselige, samt
vanduopløselige pletter.

DEN BEDSTE
PLEJE TIL
SYNTETISKE
VÆG-TIL-VÆG
TÆPPER
Hygiejnisk, blødt og attraktivt
Disse er kendetegnene for et velplejet tæppe. Med
Dr. Schutz er dit tæppe garanteret den rigtige pleje,
da

Dr. Schutz’ produkter garanterer den rigtige

løsning til ethvert problem.

Carpetlife Granulate opløser snavs grundigt og hurtigt,
bevarer farvens dybde, sikrer tæppets friskhed, og
forebygger dannelsen af nyt snavs. Uden skrumpning
eller fugt, så gulvet kan betrædes, selv under
rengøringsprocessen. Fresh Up 2 in 1 absorberer dårlig
lugt fra stoffet og opløser samtidig pletter og mærker giver frisk luft i rummet og hygiejnisk synlig renhed. Ideel
til forbehandling eller intensiv rengøring med en
fiberrondel. Floor Mate+ fjerner vandopløselige, samt
uopløselige pletter med et aktivt oxygenkomponent dette gælder også intensivt farvede pletter som rødvin,
kaffe og te.

FOR GLÆDE
I DIT HJEM
Varme og komfort takket være væg-tilvæg tæpper.
Til intensiv rengøring af genstridige pletter, effektivt
mod ældning, dannelse af nyt snavs, dårlig lugt
og filtrering.

DEN BEDSTE PLEJE
TIL NATURLIGE
VÆG-TIL-VÆG
TÆPPER
Den rette behandling - lige fra start
Sisal, kokosnøddefibre, jute, nyt uld - er alle
naturlige gulve, som er fugtsensitive og kræver
særlig pleje. Når først disse gulve er fejlbehandlede
er skaden uoprettelig - og efterlader et uskønt
udseende. De specielle produkter fra Dr. Schutz
sikrer, at behandlingen af individuelle pletter, såvel
som større områder er skånsom overfor tæppets
farver og fibre.

Concentrated Carpet Cleaner rengør dybt i tæppets

Alibaba Stain Remover fjerner vandopløselige

fibre og modvirker dannelsen af nyt snavs. Fresh Up

pletter, er særlig skånsom overfor farver og fibre, og

formularen giver bedre luft til rummet. Baygard Carpet

forebygger dannelsen af nyt snavs. Dry foam er

Protection Spray har en afvisende lotus-effekt og

særlig velegnet til effektiv, men skånsom rengøring.

stabiliserer tæppets fibre, og modvirker derfor ældning

Specielle komponenter mod tilsmudsning reducerer

og filtrering. Udholdenhed overfor støvsugning og

dannelsen af nyt snavs på overfladen.

mekanisk slid giver beskyttelse i op til tre år. Stain Guard
indpakker fibrene i en langvarig beskyttende film, som
afviser væske. Ideelt til gulve uden fabrikspåført
belægning, og til genopfriskning efter rengøring med
vand.

PLEJEOVERSIGT FOR ELASTISKE &
TEKSTILE GULVE
PU Cleaner/
Schutz Cleaner
Floor cleaner R 1000
(soap basis)
Floor Matt/ Floor Shine
PU Cleaner/Floor
Cleaner R 1000
Clean & Strip/Schutz
Stripper

Anvendelse
Rengøring efter
montering
Grundpleje &
genopfriskning
Daglig rengøring
Intensiv rengøring

Elatex Stain removal
Floor Mate

Elastiske gulvbelægninger
PU-coatede

Elastiske gulvTekstile gulvbelægninger ikke belægninger
PU-coatede
syntetiske fibre
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anbefalet til påføring på dette område

Dr. Schutz DK
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A.P. Møllers Allé 39A
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+45 7021 4747
www.dr-schutz.dk
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Dry foam
Fresh Up 2 in 1

Tekstile gulvTæpper syntetiskeTæpper naturlige
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naturlige fibre
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