
 

Dr. Schutz - Elatex 

  

Popis 
 

Univerzální přípravek na odstraňování vodou rozpustných i vodou nerozpustných skvrn 

jako např. od coca-coly, ovocných šťáv, kečupu, kuličkových per, marmelády, červeného 

vína, kávy, čokolády, žvýkaček, krému na boty, laku na nehty, asfaltu, fixů apod. Je 

obzvláště vhodný na odstraňování gumových rýh, rýh od podpatků a také graffiti a 

vodovzdorných malířských barev. 

 

Oblast použití 
 

Koberce a textilní podlahové krytiny; čalounění a textílie; elastické podlahové krytiny; 

sportovní povrchy; vodovzdorně uzavřené parkety a korkové podlahy; laminátové 

podlahy; voděodolné povrchy. 

 

Použití 
 

Tekutiny nejprve savým hadrem odtupovat, volně ležící nečistoty vysát. 

CC-Elatex nastříkejte na měkký savý hadřík, který nepouští vlákna (např. hadřík z 

mikrovlákna), a skvrnu odstraňujte bodovým odsáváním od kraje do středu skvrny. Místo 

nedřít. Rozpuštěné nečistoty odsajte suchou částí hadříku. Místo poté přečistěte čistou 

vodou a povrch dobře vysušte. V případě potřeby přiložit suchý hadřík na čištěné místo, 



 

mírně zatížit a nechat působit tak dlouho, až bude vlhkost zcela vysáta z materiálu. 

U tvrdošíjných skvrn na elastických podlahovinách nastříkejte CC-Elatex přímo na 

znečištěné místo. Po krátké době působení skvrnu odstraňte hadrem nebo jemným bílým 

padem a následně místo přečistěte čistou vodou. Povrch opatřený polymerovou ochranou 

následně ošetřete vhodným přípravkem. 

 Upozornění 

Choulostivé povrchy (např. korek, parkety, lakované podlahy, plexisklo) nesnesou delší dobu 

působení. U čištěného povrchu je nutné nejprve přípravkem CC-Elatex vyzkoušet odolnost vlákna, 

barev, laku nebo materiálu na nenápadném místě. Spotřeba: cca 0,2 litru na 100 m² (běžné čištění), 

20-25 g/m 2 každý nátěr (první ošetření) U starých skvrn, které vnikly do materiálu, popřípadě  

způsobily reakci ve vlákně, může být účinnost omezena. Nevdechujte sprejovou mlhu nebo 

 výpary.Během použití a po použití na větší plochy se postarejte o dobré větrání prostoru. 

 

Technické údaje 
 

pH-hodnota: cca 7,5 (koncentrát) 

Obsah látek: Obsahuje rozpouštědla, parfémy, LIMONENE, LINALOOL.  

Giscode: není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)  

CC-Elatex skladujte v originální nádobě uzavřený v chladu a suchu. Uchovávejte 

uzamčený mimo dosah dětí. 


