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DINE GULVE

 
I sundhedssektoren er kravene til gulvbelægninger særligt

høje. Grundet høj færdsel og anvendelse af specielle 

kemikalier skal overfladen være ekstrem holdbar. Derudover 

skaber samlinger og ridser i gulvet de ideelle levevilkår for 

farlige bakterier. 

Baseret på dette har Dr. Schutz udviklet specielle og 

vedvarende gulvbelægninger, som giver langvarig beskyttelse 

mod slidtage, skader og bakterieangreb. Disse belægninger kan 

påføres ved renovering af eksisterende gulve, så vel som 

beskyttelse efter montering af nye gulve. 

DINE FORDELE VED DR. SCHUTZ SYSTEMET

Højeste modstand mod slidtage i henhold til

ISO 5470-1:1999 og ASTM D4060

99,5% færre bakterier i samlinger 

Bedste beskyttelse mod pletter og desinfektionsmidler 

Sikrer overholdelse af hygiejnestandarder iht. europæiske og 

internationale normer 

Enestående bæredygtighed: Ikke-genanvendeligt affald undgås med Dr. 

Schutz gulvsystem, sammenlignet med totaludskiftning af gamle gulve 

Dr. Schutz er global markedsleder indenfor vedvarende gulvbelægninger 

med over 70 millioner m2 beskyttede gulve verden over

Vinder af German Innovation Award i 2018 & 2019

Beskytter dine gulve, selv i sensitive og ledende områder, som 

operationsstuer, radiologirum o. lign. 

Anbefalet af alle ledende gulvfabrikanter (Forbo, Gerflor, Nora, Polyflor, 

Karndean, Amtico, Tarkett og mange flere) 

PRISVINDER

FIND YDERLIGERE INFORMATION OM DR. SCHUTZ PÅ VORES HJEMMESIDE: WWW.DR-SCHUTZ.DK



STÆRK OG 
UOVERTRUFFEN
Dr. Schutz vedvarende løsninger er bevist at være mere slidstærke end nogen 
anden belægning i sundhedssektoren. 

HØJESTE MODSTANDSDYGTIGHED MOD SLIDTAGE IHT. ISO 5470-1:1999 / ASTM D4060

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

 Dr. Schutz   Andre vedvarende PU-belægninger Dr. Schutz  Konventionelle overfladebehandlinger

Kilder: EPH certifikat 2718538 fra 12.02.2019 og report HO2828/04-A fra FIGR og WFK/FRT

→ Dr. Schutz PU Sealer blev testet i sammenligning med seks andre kommercielt tilgængelige vedvarende PU-belægninger

og bevist at være bedre end nogen anden belægning (gennemsnitligt med en faktor på 2,4), samt bedre end konventionelle

overfladebehandlinger med en faktor på 6.

Modstandsdygtighed sammenlignet 
efter 1,000 rotationer 

Modstandsdygtighed sammenlignet 
efter 1,000 rotationer 



99,5% FÆRRE 
BAKTERIER  
takket være hermetisk forseglede samlinger

Uden belægning sætter snavs

sig fast i revner og samlinger 

og giver grundlag for dannelse 

af bakterier, som ikke fjernes 

ved rengøring. 

Med Dr. Schutz vedvarende 
gulvbelægninger bliver gulvet

hermetisk forseglet, så 

bakterier let fjernes fra 

overfladen med 

desinfektionsmiddel. 

Bakterier involverer 

mange risici, særligt i 

omgivelser med syge og 

ældre mennesker. 

Åbne samlinger giver grundlag 

for dannelse af bakterier, fordi 

rengøring og desinfektion ikke 

trænger dybt nok. 

i

Kilde: Eurofins test rapport 19-1195

0,5% bakteriel infektion 

med Dr. Schutz belægning

100% bakteriel infektion 

på ubehandlede gulve

BAKTERIEL INFEKTION TIL SAMMENLIGNING

uden belæging   med Dr. Schutz belægning



En sikker og hygiejnisk løsning

→ Udfordring: Samlinger i 

elastiske belægninger bør 

undgås da rengørings- 

eller desinfektionsmiddel 

ellers kan trænge ind 

under gulvbelægningen. 

→ Udfordring: Samlinger 

kan medføre 

indtrængen og 

dannelse af bakterier.

→ Løsning: Forsegling med 

Dr. Schutz PU-belægning. 

Efterfølgende opfylder 

gulvet hygiejne-

standarderne iht. TRBA 250.

Dr. Schutz sikrer hygiejnestandarder i 
overensstemmelse med europæiske og 

internationale normer, heriblandt INSTA 800. 

HYGIEJNISK SIKKER



ENESTÅENDE 
MODSTAND
mod pletter og desinfektionsmiddel  

→ Belægninger fra Dr. Schutz er bevist at være betydeligt mere modstandsdygtige end

nogen anden vedvarende belægning på markedet.

Kilde: Sammenligning af kemisk modstandsdygtighed for vedvarende gulvbelægninger 

hos FiGR Research and Testing Institute for Facility Mangement, 02.04.2019. 

Uden Dr. Schutz belægning

Desinficeringsmiddel og andre 

aggressive kemikalier kan migrere 

uhindret ned i overfladen. 

Med Dr. Schutz belægning

Den vedvarende belægning sikrer høj 

modstandsdygtighed overfor transparente 

og farvede desinfektionsmidler. 



Optimal beskyttelse mod pletter og mekanisk slid i f.eks. 

operationsstuer og radiologirum

Komplet genetablering og langvarig beskyttelse af 

ledende egenskaber

Renovering kan udføres i farve eller transparent 

Minimal afbrydelse eller driftstop sammenlignet med 

fuld udskiftning af gulvet

Betydelig reducering af vedligeholdelsesomkostninger 

Ved etablering af ESD Medicoat på konventionelle 

belægninger reduceres statisk elektricitet betydeligt

LEDENDE GULVE, 
LANGVARIG 
BESKYTTELSE
DR. SCHUTZ ESD MEDICOAT  - 
PERFEKT BESKYTTELSE TIL SENSITIVE OMRÅDER 

ESD-egenskaberne i gulvet

genoprettes til ESD normerne 

IEC 61340-5-1 og ANS/ESD 

S20.20

Gulvet er optimalt beskyttet 

mod pletter og mekanisk slid 
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Brands af

Dr. Schutz Nordic A/S 
A.P. Møllers Alle 39A, Syd 
2791 Dragør, Danmark

+45 70 21 47 47

www.dr-schutz.dk


