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Fresh Up 2 v 1 
 

1 POPIS PRODUKTU 

 Speciální kombinace účinných látek bez povrchově aktivních látek (tenzidů) s dvojitým použitím pro textilní 
podlahoviny a potahové látky ze syntetických vláken. Neutralizuje nepříjemné pachy od cigaretového kouře, potu, 
zvratků, moči apod. Molekuly zápachu nebudou pouze obaleny, nýbrž navázány a trvale odstraněny ze vzduchu 
v prostoru. Rozpouští zároveň skvrny a nečistoty. Proto je optimální pro předčištění silně znečištěných míst (např. 
vychozených „cestiček“) na textilních podlahovinách při intenzivním čištění Carpetlife-systémem suchého 
extrakčního čištění nebo Dr. Schutz Sprejovým extrakčním systémem mokrého čištění. Je vhodný také jako 
intenzivní čistič pro čištění pomocí padů z mikrovláken. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Textilní podlahoviny a potahové látky ze syntetických vláken. Při použití v rámci intenzivního čištění je nutno 
zohlednit oblasti použití jednotlivých systémů suchého nebo mokrého extrakčního čištění, popř. čištění padem 
z mikrovláken. Není vhodný pro textilní podlahoviny z přírodních vláken. 
 
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.  

  

3 POUŽITÍ 

 Pro odstranění nepříjemných zápachů mlhově nastříkněte Fresh-Up 2v1  ze vzdálenosti asi 40 cm a nechejte 
zaschnout.   
 
Při použítí v rámci intenzivního čištění textilní podlahoviny nejprve důkladně vysajte výkonným kartáčovým 
vysavačem. Skvrny a silně znečištěné plochy (např. vychozené cestičky) nastříkejte rovnoměrně pomocí Fresh-Up 
2v1  ze vzdálenosti 70 – 100 cm. Dbejte na to, abyste koberec nepromáčeli. Po krátké době působení celou plochu 
vyčistěte Carpetlife-systémem suchého čištění koberců nebo Dr. Schutz Systémem hloubkového extrakčního čištění 
koberců. 
 
Upozornění:  Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Nevdechujte 
mlhové výpary. 

  

4 SPOTŘEBA 

 cca 25 ml/m2, v závislosti na intenzitě zápachu nebo stupni znečištění  

  

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Doba 
použitelnosti 24 měsíců od data výroby při skladování v neotevřeném originálním obalu.  

  

http://www.dema-dekor.cz/
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6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek:  méně než 5% fostáty, parfémy. Obsahuje CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL. 
pH: 10,0 (Koncentrát) 
GISCODE: GT 0 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení. 
EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat 
alergickou reakci. 
 
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

  

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na 
www.dema-dekor.cz.  
 

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  
 

 

Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf     Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi 
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. 
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat  
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není 
možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají 
veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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