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PÉČE O PODLAHY
Produkty pro elastické, minerální a lité podlahy
Název

Balení

Kč/bal.

2K - polyuretanové ochranné nátěry pro dlouhodobou ochranu
PU-ochranná vrstva (matná /extra matná / lesklá / ultramatná)
Speciální 2K polyuretanový nátěr na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah.
Vysoce odolný ochranný ﬁlm, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

Super PU-Siegel (matný / extra matný)
Jednovrstvý systém, ostatní vlastnosti stejné jako u PU ochranné vrstvy.

0,9 l + 90 ml
5 l + 500 ml

1 360,00
5 850,00

0,9 l + 90 ml
5 l +500 ml

1 360,00
5 850,00

2 l + 500 ml

3 050,00

5 l + 2x500 ml
0,9 l + 2x90 ml

7 160,00
1 670,00

PU Anticolor (hedvábně leský)
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování
a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikálií.

PU Anticolor (matný / extra matný)
Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím
zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikálií.
Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný ﬁlm, vynikající elasticita.

Doplňkové produkty ke 2K-PU-nátěrům
Antislip Additiv
Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr.Schutz 2- komp.
nátěry. Díky této povrchové struktuře se výrazně zvýší protiskluznost.

NOVINKA

440 g

910,00

Primer pro minerální cementové podlahy
Penetrace na vodní bázi pro povolené savé minerální podklady na cementové
bázi před aplikací PU vrstev

Lino Primer pro linoleum
2-komp.penetrace pro savé linoleum.Aplikaci válečkem.
Redukuje poréznost a připravuje podklad pro ošetření.

5l

2 790,00

2 l + 90 ml
tvrdidlo

1 260,00

5l
10 l

2 020,00
3 640,00

5l
10 l

1 630,00
2 720,00

5l

2 260,00

750 ml
5l
10 l

250,00
1 640,00
2 990,00

750 ml
5l
10 l

220,00
1 430,00
2 380,00

Konvenční 1K - polymerní tvrdé ochranné vrstvy
Secura -ultra tvrdá ochranná vrstva
Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysohou odolností a hedvábně matnou optikou.

SG Lesk - tvrdá ochranná vrstva
Metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysohou odolností a lesklou optikou.

Medica - tvrdá ochranná vrstva
Speciální, metalicky zesíťovaná polymerní disperze pro první ošetření elastických podlah.
Zvýšená odolnost proti dezinfekčním prostředkům.Hedvábně leská optika.

Ošetřovací produkty
Mat-3000PU
Polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě,
že není možné použít některou CC-tvrdou ochrannou vrstvu.
Optimální pro denní čištění elast. podlah. v domácnosti. Matná optika.

Lesk-3000PU
Polymerní disperze pro ošetřování elastických podlahovin v objektu v případě,
že není možné použít některou CC-tvrdou ochrannou vrstvu.
Optimální pro denní čištění elast. podlah. v domácnosti. Lesklá optika.

11
12
13

www.supellex.cz

143

14
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Název

Balení

Kč/bal.

750 ml
5l
10 l

150,00
740,00
1 330,00

750 ml
5l
10 l

180,00
850,00
1 420,00

5l

2 520,00

750 ml
10 l

160,00
1 410,00

Univerzální odstraňovač skvrn, rýh od gumových podpatků a odolných skvrn,
jako např. zbytky lepidel, apod.

200 ml

240,00

Základní čistící prostředek R

750 ml
5l
10 l

160,00
740,00
1 250,00

10 l

2 480,00

5l

950,00

sada

834,00

1 ks

1 112,00

Běžné a základní čističe, dezinfekce
R 1000-čistící přípravek
Pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah. Doporučen také pro první ošetření
gumových podlah. Působí protiskluzně, odpuzuje nečistoty a je antistatický.

PU-čistič
Ideální čistící přípravek pro čištění po pokládce a běžné čištění všech podlahovin s výrobní
PU/PUR - úpravou povrchu. Vysoká čistící síla.Odstraňuje nečistoty a mastnoty.

Dezinfekční prostředek koncentrát
Produkt pro plošnou desinfekci v nemoc. protředí.
Baktericidní, fungicidní, algicidní a virucidní účinek.

NOVÁ VYLEPŠENÁ RECEPTURA

Aktivní čistící přípravek R 280
Ideální čistič pro čištění nových elastických podlah v domácnostech a také pro první čištění linolea
v objektech.Optimální pro mezistupňové intenzivní čištění bez narušení ochranných ﬁlmů.

Elatex

Pro základní čištění a čištění po pokládce u těchto podlahovin: linoleum, PVC, kaučuk, vinyl,
dlažba, kámen. Odstraňuje vrstvy starých ochranných nátěrů, zbytky lepidel apod.

Turbo-základní čistič
Expresní základní čistič s rychlým rozpouštěcím účinkem. Odstraňuje rychle a účinně staré
metalické polymerní disperze a ochranné polymerní vosky. Použitelný pro PVC, polyoleﬁn, kaučuk.

Proﬁ-základní čistící přípravek
Pro profesionální základní čištění všech PVC-podlahovin. Není vhodný pro přírodní linoleum a kaučuk.

Speciální produkty
Opravná sada pro dřevo-laminát-elastické podlahy
Ideální opravná sada pro zaplnění hlubokých škrábanců a poškození na parketách, laminátu,
korku a elast. podlahách. Obsahuje: Bateriová tavička bez baterií, minišpachtle, 10 ks opravného
vosku, šedý a bílý pad, opravný ﬁx a bavněný hadřík.

Scratch Fix PU Repairset
Řešení pro lokální sanaci jemných škrábanců a tzv.bílého zlomu na vinylových
Design -podlahách a ostatních elastických podlahách.
Obsahuje PU Repair spray pro sanaci jemného povrchového poškrábání a ﬁx PU Repair Stift
pro zaplnění mírně hlubších škrábanců a také kompletní příslušenství a návod k použítí.
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Produkty pro parkety, korek a laminát
Název

Balení

Kč/bal.

Přípravek na čištění laminátu

750 ml
5l

210,00
1 210,00

250 ml

440,00

1l

220,00

Neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin včetně Click laminátů

Přípravek na impregnaci spár
Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy.
Chrání podlahu před vodou a vnikem vlhkosti do oblasti spojů.

Spraymax
Sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát)

Lesk na parkety a korek

750 ml
5l

240,00
1 340,00

750 ml
5l

270,00
1 620,00

750 ml
5l

180,00
1 020,00

750 ml
5l

240,00
1 270,00

750 ml
5l

420,00
2 360,00

Do běla pigmentovaný přírodní ošetřovací olej na vodní bázi.
Ostatní vlastnosti a použití jako u H2Oil.

750 ml

550,00

Mýdlo na dřevo

750 ml
5l

210,00
760,00

750 ml

310,00

Ošetřuje a chrání nové parkety a korek lesklým ochr. ﬁlmem, starým parketám a korku
dodá opět nový lesk.

Mat na parkety a korek
Ošetřuje a chrání nové parkety a korek matným ochr. ﬁlmem,
starým parketám a korku dodá opět nový vzhled.

Čistič na parkety a korek
Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pro pravidelné běžné čištění
všech lakovaných, dřevěných a korkových podlah.

Intenzivní čistič na parkety a korek
Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů.
Je vhodný také jako intenzicvní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy

H2Oil

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných
dřevěných a korkových podlah.

H2Oil bílý

Čistí a ošetřuje jedním pracovním pochodem olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy.

Mýdlo na dřevo bílé
Do běla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné
oživování barvy u bíle tónovaných podlahovin.
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Produkty pro koberce
Název

Balení

Kč/bal.

500 ml
5l

280,00
2 320,00

1 kg
10 kg

280,00
2 390,00

750 ml
5l

510,00
2 130,00

100 ml
400 ml

120,00
370,00

ks

30,00

200 ml

240,00

200 ml

240,00

500 ml
5l

380,00
3 290,00

400 ml

390,00

200 ml

280,00

400 ml

230,00

Předčističe a hlavní čističe
Fresh-Up 2v1 - intenzivní čistič a pohlcovač pachů.
Stará se o čerstvou vůni koberců a čalounění díky nové Fresh Up formuli.
Carpetlife - prášek
Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty.

Koncentrát na koberce
Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny.
Vhodný do všech extraktorů.

Odstraňovače skvrn
Fleck&Weg
Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skrvrny z koberců ze syntetických vláken.

Fleck&Weg - hadřík
Elatex
Univerzální odstraňovač skvrn, rýh od gumových podpatků a odolných skvrn,
jako např. zbytky lepidel, apod.

Fleckenspray R
Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Odstraňuje nečistoty jako jsou žvýkačky,
olej, tuky, lepidla, asfalt apod.

Impregnace
Baygard - ochrana koberce
Protišpinivá impregnace vlákna po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty,
stabilizuje vlákno, zamezuje šednutí.

Fleckschutz
Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám.
Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem.

Ošetřovací produkty pro koberce z přírodních vláken
Alibaba
Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny,
hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken.Vhodný také pro orientální koberce.

Suchá pěna
Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost např. sisal, kokos, juta.
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Ostatní produkty
Název

Obsah

Kč/bal.

Péče o kámen

750 ml
10 l

170,00
1 420,00

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene

Inolit - aktivní prášek
Základní čistič pro odstranění cementového závoje u dlažby a keramiky.

Univerzální čistič K
Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, sklo aj.

Lasička (kompletní držák vč. tyče)

1 kg
750 ml
10 l

280,00
230,00
2 260,00

ks

392,00

ks

392,00

ks

392,00

ks

152,00

Ruční pad zelený nebo bílý (k Padmeister-Systému)

ks

76,00

Ruční pad šedý Ruční pad šedý (k Padmeister-Systému)

ks

114,00

ks

404,00

ks

379,00

ks

455,00

ks

745,00

Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl,
kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy

ks

1 124,00

Potah pro Spray Mop - náhradní

ks

240,00

Obsah

Kč/bal.

Pro jednoduché a odborné nanášení polymerních disperzí nejen na elastické podlahoviny.

Lasička - potah
Padmeister - držák
Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách.

Univerzální Al tyč 140 cm
- použitelná pro různé nástavce (např. k Padmeister-Systému)

Držák válečku s košem - 25 cm
Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click- teleskop. tyčí

Lakovací váleček Aquatop 25
Speciální váleček pro všechny 2K-PU nátěry Dr.Schutz a laky eukula

Super PU-Proﬁ váleček 25
Váleček speciálně vivinutý pro aplikaci nátěrů -Super PU-Siegel a systému PU-color

Click - teleskopická tyč
Velmi kvalitní tyč s integrovaným Click systémem pro snadné
a bezpečné spojení s držákem válečku

Spray Mop Set - sprejovací mop v sadě včetně 1 litru produktu Spraymax

PU COLOR - barevná renovace povrchu
Název
PU-Color - všechny barvy dle RAL *

Ceny jednotlivých barev dle RAL na vyžádání

Speciální permanentní 2-komponentní, polymerní, ochranná vrstva na polyuretanové bázi.

Chipsy
Barvy chipsů dle katalogu.

1 kg včetně
tvrdidla 90 ml
100 g
1 kg

od 2380,00
140,00
990,00

11

* Termín dodání cca 3 týdny.
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Kompletní nabídku produktů Dr. Schutz získáte na prodejních místech ﬁrmy Supellex.
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ochrana parket a korku

Ochrana parket a korku • Proﬁ značka pro dřevěné a korkové podlahy
Název

Balení

Kč/bal

5l
1l

550,00
140,00

Ošetřovací disperze. Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování lakovaných
povrchů. Připravený k použití, odolný při vytírání, vhodný po sport.povrchy. Chrání povrch před otěrem a dřevo před vlhkostí.

5l
1l

1 100,00
280,00

euku mattwax - nová extramatná receptura

5l
1l

1 330,00
330,00

5l
1l

1 080,00
270,00

Ošetřování a čištění lakovaných podlah
euku clean - denní čistič
Čistící koncentrát. Pro běžné čištění lakovaných a olejovaných podlah.
Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.

euku wax DIN 18032 pro sport

Ošetřovací disperze. Extra matná optika.
Ostatní vlastnosti stejné jako euku wax.

euku intenziv - základní čistič
Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních
nátěrů z parket a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

Ošetřování a čištění olejovaných podlah
euku care emulsion - ošetřovací emulze
Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.

2,5 l
1l

790,00
360,00

2,5 l
1l

1 170,00
520,00

2,5 l
1l

1 590,00
770,00

euku refresher - ošetřovací voskový olej
Oživení olejovaných podlah. Dodatečná impregnace na bázi přírodních olejů a vosků pro ošetřování v domácnostech a objektech.Zachování přírodního povrchu, optimalizace odolnosti, pro lokání
opravy, silně odpuzuje vodu.

euku oil 2 plus FS - voskový olej Full Solid
Olejovo -vosková kombinace pro hloubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181. Silně odpuzuje vodu.

Kompletní nabídku produktů Eukula získáte na prodejních místech ﬁrmy Supellex.
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péče o kámen a dlažbu

Péče o kámen a dlažbu
Název

Balení

Kč/bal

Základní a speciální čističe
Finalit Nr.1 - intenzivní čistič (zásaditý)
Pro základní čištění silného znečištění. Odstraňuje také skvrny např. od červeného vína, tuku,
zbytky jídel. Neutralizátor pro všechny kyselé čističe.

Finalit Nr.5 - odstraňovač starých vrstev (neutrální)
Velkoplošné odstraňování ochranných vrstev.
Odstraňuje Cotto-vosk, vosk, akrylát, silikon, zbytky epoxidových pryskyřic.

Finalit Nr.9 - odstraňovač vodního kamene a spárovacích hmot (kyselý)
Velkoplošné odstraňování vápenných výkvětů. Odstraňuje vápenný a cementový závoj,
zbytky malty a spárovacích hmot. Velmi silný základní čistič.

1l
5l

670,00
3 030,00

1l
5l

810,00
3 670,00

1l
5l

840,00
3 780,00

1l
5l

920,00
4 180,00

1l
5l

1 350,00
6 050,00

1l
5l

1 540,00
6 950,00

1l
5l

1 820,00
8 200,00

1l
5l

670,00
3 030,00

Impregnace/ochrana/čištění
Finalit Nr.21 - ﬁxativní penetrace
Příprava u silně savých podkladů před aplikaci některé z Finalit -impregnace. Příprava před nanešením protiskluzné Premium -impregnace. Zpevňovač. Zaručuje přilnavost, zvýrazňuje barvy.

Finalit Nr.21S - plnič pórů
Příprava u extrémně silně savých podkladů před aplikací některé Finalit-impregnace. Příprava materiálu před pokládkou pro prevenci před výkvěty a skvrnami. Zpevňovač, pomocník při spárování.
Snadné odstranění zbytků spárovacích hmot. Antifungicidní vlastnost (proti řasám a mechům).

Finalit Nr.22 - ochranná impregnace
Střednědobá bezbarvá ochrana proti všem povětrnostním vlivům pro všechny materiály.
Nemění optiku ošetřeného povrchu. Použitelná v potravinářství! Odolná vůči UV-záření a posypové
soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S

Finalit Nr.25 - premium impregnace (protiskluzná)
Extrémní protiskluznost pro podlahy, dlouhodobá ochrana a hedvábný lesk.
Doporučení: Pro optimalizaci přilnavosti provést nejprve penetraci produktem Finalit Nr. 21.
Odolná vůči UV-záření a posypové soli. Jako podklad doporučujeme penetraci Finalit Nr. 21 nebo 21S

Finalit Nr.40 - citrusový čistič
Obzvláště vhodný pro doplňování a ošetřování naimpregnovaných ploch a také pro běžné čištění
všech materiálů v domácnosti. Čerstvá citrusová vůně, absorpce mastnot, dezinfekční účinek,
neobsahuje žádné mýdlo a alkohol. Biologicky odbouratelný a šetrný k životnímu prostředí.

Kompletní nabídku produktů Finalit získáte na prodejních místech ﬁrmy Supellex.
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SUPELLEX | SVĚT PODLAH
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ÚDRŽBĚ LAMINÁTOVÝCH PODLAH
Laminátové podlahoviny se řadí svými fyzikálními vlastnostmi k podlahovinám dřevěným, neboť jejich střední
nosná vrstva je tvořena dřevitými částicemi. Při používání je nutné počítat s roztahováním a smršťováním
laminátu vlivem teploty a relativní vlhkosti vzduchu. První chybou, se kterou se ovšem u laminátových krytin
setkáme, je to, že se uživatel staví k jejich údržbě tak, jako by to byly lakované parkety.

CHYBA IHNED PO POKLÁDCE
Po skončení montáže laminátových podlahovin se může stát, že je povrch znečištěn mastnými montážními
nečistotami a vypadá nevzhledně. Nejčastější chybou, kterou uživatel udělá, je tzv. napolišování povrchu
laminátu. To znamená, že povrch vytře a aplikuje nějaký ochranný nátěr (vosk, poliš, polymer atd.). Laminátové
podlahoviny mají odolný a tvrdý povrch, který tento způsob ochrany nepotřebuje. Každý následně nanesený
ochranný ﬁlm bude měkčí a méně odolný vůči mechanickému zatížení než samotná podlahovina, což se za
krátkou dobu projeví tvorbou škrábanců, vychozených míst a rýh.

DŮSLEDEK - Přes odolný povrch má laminátová podlahovina jedno choulostivé místo – spoj. Každý ochranný
nátěr (tzv. poliš) obsahuje vysoké procento vody a po aplikaci trvá kolem 30 minut, než uschne. Během této doby
může dojít k nasátí v oblasti spojů a jejich zbobtnání vlivem vlhkosti. Projeví se to při pohledu na plochu tím, že
uvidíme na spojích lehce zvednutou hranu – tzv. stříšku. Tento jev je nevratný a neopravitelný.

CHYBA PŘI BĚŽNÉM DENNÍM ČIŠTĚNÍ
Další chybou bývá metoda a způsob, jakým je podlaha čištěna – vytírána. Mnoho uživatelů se k ní staví tak, jako
by to byla krytina elastická nebo dlažba a vytře ji namokro mopem nebo hadrem. Laminátovou podlahovinu
je ovšem třeba vytírat velmi navlhko, tzn. důkladně vyždímaným mopem nebo hadrem, tak aby byla ihned po
vytření za několik minut suchá. Také při čištění silně znečištěných laminátů v komerčním zatěžovaném prostoru
bývá častou chybou způsob jeho provedení. Nelze postupovat tak, že povrch namočíme, necháme chvíli působit
čistící roztok, pak jej drhneme mechanickým strojem a vše vysajeme vysavačem. Při silném znečištění je nutné
používat u laminátových podlahovin, tzn. metodu sprejového čištění. Při ní je povrch laminátu pouze namlžen
roztokem čistícího produktu a vody a ihned čištěn jednokotoučovým rotačním strojem s červeným padem.
Červený pad je nutné pravidelně otáčet, popř. vyměnit, a na závěr propláchnout v čisté vodě.

DŮSLEDEK - Pokud zůstane zbytková vlhkost při čištění stát delší dobu na povrchu, dojde opět k nasátí vody
v oblasti spojů a k jejich nabobtnání.

CHYBA PŘI PRAVIDELNÉM OŠETŘOVÁNÍ
O této chybě jsme se zmiňovali již na začátku. V praxi se často setkáváme s tím, že po aplikaci nějakého
ochranného nátěru (vosku, poliše apod.) uživatel za několik týdnů zjistí, že je povrch poškrábaný, jsou na něm
mechanické stopy, šmouhy apod. Zpravidla nenajde lepší řešení než povrch znovu tzv. přepolišovat. Pokud to
udělá několikrát za sebou, vytvoří na laminátové podlahovině zásadní problém.

DŮSLEDEK - Silně navrstvené ochranné nátěry lze z povrhu odstranit pouze jedním způsobem. Musí být
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použit chemický silný základní čistič – odstraňovač polišů, který umí rozložit polymerní řetězce nátěru, a tím jej
rozpustit. Každý takový základní čistič potřebuje ovšem na rozpuštění ochranného nátěru delší dobu, zpravidla
kolem 15 – 20 minut. Pokud ovšem necháme čistič takto dlouho na laminátu působit, dojde opět k nabobtnání v
oblasti spojů, a tím k trvalému, nevratnému a neopravitelnému poškození podlahoviny.

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ
Vyplatí se pročíst si návod na ošetřování a čištění laminátových podlahovin a dodržovat v něm napsané postupy.
Zásadně a významně se nedoporučuje aplikovat na laminátovou krytinu ochranné nátěry, tzv. poliše. Běžné
čištění provádějte vytřením navlhko správným produktem na laminátový povrch a vyvarujte se delší doby
působení vlhkosti na spoje laminátových podlahovin.
Zdroj: Jiří Kudrna (Dema Dekor)
Doporučujeme, aby každý uživatel laminátových podlahovin používal prostředky na čištění výhradně
od profesionálních výrobců a vyhnul se univerzálním prostředkům.
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