Kvalitet i sin enkelthed

Kontor

Sundheds
sektor

Ældrepleje

Uddannelse

Detailhandel

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Bilforhandlere

Sport

PU Systemet – Certificeret gulvbeskyttelse

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
Uddannelse

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Væsentligt forbedret udseende
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse

Detailhandel

• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier
Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Kraftigt trafikerede gulve
Vedvarende flot udseende med PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selvnivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Sealer: Kraftig brug og
slid, kombineret med skidt, kan
forårsage uoprettelig skade på
overfladen.

PU Sealer beskytter overfladen
og gør overfladen yderst let at
rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Særlige krav

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Garanterer ekstra høj sikkerhed med skridsikring klasse R 10 og 		
BS-7976-2 takket være PU Antislip
• Skridsikring med rengøringsvenlig overflade

Uddannelse

• Ekstremt slidstærk takket være PU Duro Plus
• Økonomisk og miljøvenlig

Detailhandel

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Frit valg af gulvdesign sammenlignet med konventionelle
sikkerhedsgulve

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Skridsikring og ekstremt trafikkerede
områder med PU Antislip og PU Duro Plus.
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*

Sport
Glatte overflader uden PU Antislip.

PU Antislip sikrer en skridsikker
overflade og opfylder sundhedsog sikkerhedskravene BS-7976Restaurant
Restaurant
Aufzug
2 og R 10.Aufzug
Parkhaus
Parkhaus

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner.Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Bilforhandlere

Uden PU Duro Plus: Ekstremt brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Duro Plus beskytter overfladen
mod ekstremt brug og slid og gør
overfladen yderst let at rengøre
og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Mindre bakteriel vækst takket være hermetisk forseglede fuger
• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier og desinfektionsmidler

Uddannelse

• Økonomisk og miljøvenlig
• Væsentligt forbedret udseende

Detailhandel

• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse
• Opfylder kravene til overflader, i henhold til INSTA 800
Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner og
Disinfectant Cleaner!

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Bedre sikkerhed - lavere omkostninger
med PU Sealer og PU Anticolor
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Bilforhandlere

Sport
Uden PU Sealer: Kraftig brug og
slid, kombineret med skidt, kan
forårsage uoprettelig skade på
overfladen.

PU Sealer og PU Anticolor beskytter overfladen og gør overfladen
yderst let at rengøre og pleje.

Uden PU overfladebehandling kan
bakterieopbygning forekomme i
samlinger og fordybninger.
Dermed besværliggøres den
daglige rengøring.

Med PU Sealer eller PU Anticolor
er gulvets overflade hermetisk
forseglet. Bakteriel vækst er
dermed minimeret.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Særlige krav

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• ESD Long Life Sealer opfylder kravene i DIN EN 61340-5-1 om ledende
gulve i områder med ESD krav, samt kravene til eksplosionsforebyggende
områder i henhold til TRBS 2153

Uddannelse

• Garanterer ekstra høj sikkerhed med skridsikring klasse R 10 og
BS-7976-2 takket være PU Antislip
Detailhandel

• Økonomisk og miljøvenlig
• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Frit valg af gulvdesign sammenlignet med
konventionelle sikkerhedsgulve

Ideelt til dagligt vedligehold samt
vedligeholdelse af ESD effekt *:

Dr. Schutz PU Cleaner og
Disinfectant Cleaner!

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Skridsikring og antistatiske gulve
med PU Antislip og ESD Long Life PU Sealer
Særdeles velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og flydemørtelgulve*,
såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.
Designet til overfladebehandling af eksisterende ESD-gulve*.

Bilforhandlere

Sport
Glatte overflader uden PU Antislip.

PU Antislip sikrer en skridsikker
overflade og opfylder sundhedsog sikkerhedskravene BS-7976-2
Restaurant
Restaurant
Aufzug
og R 10. Aufzug
Parkhaus
Parkhaus

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden ESD Long Life PU Sealer
slidlag: Kraftig brug og slid, kombineret med skidt, kan forårsage
uoprettelig skade på det ledende
eller antistatiske ESD gulv.

ESD Long Life PU Sealer beskytter
overfladen samtidig med, at det
bevarer gulvets ledende egenskaber. ESD Longlife PU Sealer gør
overfladen yderst let at rengøre
og pleje.

* Specielt designet til brug på
ESD-gulve

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Mindre bakteriel vækst takket være hermetisk forseglede fuger
• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier og desinfektionsmidler

Uddannelse

• Økonomisk og miljøvenlig
• Væsentligt forbedret udseende

Detailhandel

• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse
Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner og
Disinfectant Cleaner!

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Optimal pleje og sikkerhed
med PU Sealer og PU Anticolor
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Sealer: Kraftig brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Sealer og PU Anticolor
beskytter overfladen og gør
overfladen yderst let at rengøre
og pleje.

Uden PU overfladebehandling kan
bakterieopbygning forekomme
i samlinger og fordybninger.
Dermed besværliggøres den
daglige rengøring.

Med PU Sealer eller PU Anticolor
er gulvets overflade hermetisk
forseglet. Bakteriel vækst er
dermed minimeret.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Særlige krav

Sundheds
sektor

• Garanterer ekstra høj sikkerhed med skridsikring klasse R 10 og 		
BS-7976-2 takket være PU Antislip
• Skridsikring med rengøringsvenlig overflade

Ældrepleje

Uddannelse

• Ekstremt slidstærk takket være PU Duro Plus
• Økonomisk og miljøvenlig

Detailhandel

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Frit valg af gulvdesign sammenlignet med konventionelle sikkerhedsgulve
Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner og
Disinfectant Cleaner!

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Skridsikring
og kraftigt trafikerede gulve
med PU Antislip og PU Duro Plus.
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt
Bilforhandlere

Sport
Glatte overflader uden PU Antislip.

PU Antislip sikrer en skridsikker
overflade og opfylder sundhedsog sikkerhedskravene BS-7976-2
Restaurant
Restaurant
Aufzug
og R 10. Aufzug
Parkhaus
Parkhaus

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Duro Plus: Ekstremt brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Duro Plus beskytter overfladen
mod ekstremt brug og slid og gør
overfladen yderst let at rengøre
og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse
Uddannelse

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier

Detailhandel

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Enkel vedligeholdelse, på trods af kraftig trafik
med PU Duro Plus
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Bilforhandlere

Sport
Uden PU Duro Plus: Ekstremt brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Duro Plus beskytter overfladen
mod ekstremt brug og slid og gør
overfladen yderst let at rengøre
og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
Uddannelse

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Væsentligt forbedret udseende
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse

Detailhandel

• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier
Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Kraftigt trafikerede gulve
vedvarende flot overflade med PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Sealer: Kraftig brug og
slid, kombineret med skidt, kan
forårsage uoprettelig skade på
overfladen.

PU Sealer beskytter overfladen
og gør gulvet yderst let at
rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelende – kort fortalt

Særlige krav

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Garanterer ekstra høj sikkerhed med skrid sikring klasse R 10 og
BS-7976-2 takket være PU Antislip
• Skridsikring med rengøringsvenlig overflade

Uddannelse

• Ekstremt slidstærk takket være PU Duro Plus
• Økonomisk og miljøvenlig

Detailhandel

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Frit valg af gulvdesign sammenlignet med konventionelle
sikkerhedsgulve

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Skridsikring
og kraftigt trafikerede gulve
med PU Antislip og PU Duro Plus
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt
Bilforhandlere

Sport
Glatte overflader uden PU Antislip.

PU Antislip sikrer en skridsikker
overflade og opfylder sundhedsog sikkerhedskravene BS-7976-2
Restaurant
Restaurant
Aufzug
og R 10. Aufzug
Parkhaus
Parkhaus

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Duro Plus: Ekstremt
brug og slid, kombineret med
skidt, kan forårsage uoprettelig
skade på overfladen.

PU Duro Plus beskytter overfladen mod ekstremt brug og slid
og gør overfladen yderst let at
rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
Uddannelse

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Væsentligt forbedret udseende
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse

Detailhandel

• Yderst modstandsdygtig overfor kemikaliepåvirkning

Ideelt til dagligt vedligehold:

Hoteller
Restauranter

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Førsteklasses gulvbeskyttelse
med PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Sealer: Kraftig brug og
slid, kombineret med skidt, kan
forårsage uoprettelig skade på
overfladen.

PU Sealer beskytter overfladen
og gør overfladen yderst let at
rengøre og pleje.

Uden PU overflade, kan bakterier
ophobes i huller og fordybninger.
Regelmæssig vedligeholdelse er
gjort vanskeligere.

Med PU Sealer er gulvet
hermetisk lukket. Bakteriernes
vækst er dermed minimeret.

Certifikater

Kontor

Fordelende – kort fortalt

Særlige krav

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Garanterer ekstra høj sikkerhed med skridsikring i overensstemmelse
med R 10 og BS-7976-2, takket være PU Antislip
• Skridsikring med rengøringsvenlig overflade

Uddannelse

• Ekstrem slidstærk takket være PU Duro Plus
• Økonomisk og miljøvenlig

Detailhandel

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Frit valg af gulv design i forhold til konventionelle sikkerheds-gulve
Ideelt til dagligt vedligehold:

Hoteller
Restauranter

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Skridsikring
og ekstremt befærdede områder
med PU Antislip og PU Duro Plus
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt
Bilforhandlere

Sport
Glatte overflader uden PU Antislip.

PU Antislip sikrer en skridsikker
overflade og opfylder de strenge
sundheds-og sikkerhedsmæssige
Restaurant
Restaurant
Aufzug og R 10.
Aufzug
krav i BS-7976-2
Parkhaus
Parkhaus

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Duro Plus: Ekstremt
brug og slid, kombineret med
skidt, kan forårsage uoprettelig
skade på overfladen.

PU Duro Plus beskytter overfladen mod ekstrem belastning
og gør overfladen yderst let at
rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• ESD Long Life PU Sealer opfylder kravene i DIN EN 61340-5-1
om ledende gulve i områder med ESD gulve, samt
kravene til eksplosionsforebyggelses områder i henhold til TRBS 2153

Uddannelse

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
Detailhandel

• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Væsentligt forbedret udseende

Hoteller
Restauranter

• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse
• Yderst modstandsdygtig overfor
kemikaliepåvirkning

Ideelt til dagligt vedligehold samt
vedligeholdelse af ESD effekt *:

Dr. Schutz PU Cleaner!

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Ledende gulve - nemme at vedligeholde og beskytte
med ESD Long Life PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Bilforhandlere

Sport
Uden ESD Long Life PU Sealer
overflade: Ekstremt brug og
slid, kombineret med skidt, kan
forårsage uoprettelig skade på
ledende- og ESD-gulve.

ESD Long Life PU Sealer beskytter
overfladen og samtidig bevarer
gulvet sin ledende evne. ESD Long
Life PU Sealer gør overfladen
yderst let at rengøre og pleje.

* Specielt designet til brug på
ESD-gulve

Certifikater

Kontor

Fordelene - kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde

Uddannelse

• Øget modstand mod pletter fra hårfarve
• Forlænget levetid på gulvet

Detailhandel

• Væsentligt forbedret udseende
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Ingen pletter – og nem vedligeholdelse
med PU Anticolor
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Anticolor trænger pletter
let ned i gulvbelægningen.

PU Anticolor sikrer at overfladen
er beskyttet, ved en højere
modstand mod hårfarver og
andre kemikalier.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Ikke flere dækmærker takket være PU Anticolor

Uddannelse

• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
• Økonomisk og miljøvenlig
• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid

Detailhandel

• Væsentligt forbedret udseende
• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig
vedligeholdelse

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt
Bilforhandlere

Et pletfrit visuelt indtryk
med PU Anticolor og PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Anticolor kan dæk
mærker samt andre former for
plastificering nemt trænge ned i
gulvbelægningen.

PU Anticolor sikrer, at overfladen er
helt resistent mod plastificering
og kemikalier.

Uden PU Sealer: Ekstremt brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Sealer beskytter overfladen
og gør gulvet yderst
let at rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Fordelene – kort fortalt

Sundheds
sektor

Ældrepleje

• Specielt velegnet til sports gulve i overensstemmelse med DIN 18032
• Langtidsbeskyttelse imod slid og ælde
Uddannelse

• Økonomisk og miljøvenlig
• Dokumenteret forlængelse af gulvets levetid
• Væsentligt forbedret udseende

Detailhandel

• Lettere og mere omkostningseffektiv daglig vedligeholdelse
• Yderst modstandsdygtig overfor kemikalier

Hoteller
Restauranter

Ideelt til dagligt vedligehold:

Dr. Schutz PU Cleaner!
Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Sådan virker det: Ganske enkelt genialt – genialt enkelt

Højtydende
også på gulvet, med PU Sealer
Særligt velegnet til: PVC & LVT gulve, linoleum, selv-nivellerende cement- og
flydemørtelgulve*, såvel som glaserede og polerede stengulve og keramikfliser*.

Bilforhandlere

Sport
* Bemærk at ikke alle gulve i denne
kategori kan beskyttes/behandles
med polyuretaner. Kontakt vores
laboratorium for spørgsmål angående
specifikke gulve.

Uden PU Sealer: Ekstremt brug
og slid, kombineret med skidt,
kan forårsage uoprettelig skade
på overfladen.

PU Sealer beskytter overfladen
og gør gulvet yderst let at
rengøre og pleje.

Certifikater

Kontor

Testet og godkendt 12 gange

Dr. Schutz

Sundheds
sektor

Ikke slidt igennem

Bedstevurdering

selv efter 25.000 rotationer

For sundhed og miljø

I overfladetesten af eph Dresden, opfylder PU Sealer kravene af DIN EN
14085 (rullende stoltest) på alle elastiske gulvbelægninger. Efter nøjagtigt
25.000 omdrejninger, blev vurderingen: ”Ingen synlige ændringer på overfladen” af alle testede gulve.

PU Sealer og PU Sealer Antislip blev testet af GEV i europæiske
emissionsprøvninger (Emicode test) og opnåede den bedste kvalitet
”meget lav i emissioner ”(EF-1R). PU Sealer giver dermed den højeste
beskyttelse, uden at være skadelig for menneskers sundhed eller
skade miljøet.

Ældrepleje

Uddannelse

Detailhandel

Højeste holdbarhed
= 6 gange længere levetid
I længerevarende test af FIGR og WFK / FRT institutterne, blev det fastslået, at PU Sealer havde en seks gange højere levetid end konventionelle
gulv sealere. Denne ekstraordinære situation er nu også blevet bekræftet
af Tysklands gulvfagfolk med deres 1. præmie for den bedste række
plejeprodukter til industrien, i gulv teknologi!

Fremragende modstandsdygtighed
over for kemikalier

Hoteller
Restauranter

Selv i en nødsituation
En professionel sealer skal være i stand til at udholde forhold i bygningen herunder aggressive stoffer. Derfor testede eph Institute PU Sealer og PU
Anticolor for resistens over for kemikalier i henhold til DIN 68861.
Resultatet: alle krav i gruppe 1B var opfyldt! Hvad mere er, PU Anticolor
er også 100% modstandsdygtige over for plastificering fra bildæk, måtter
eller møbler.

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

TABOR Test: 13,6 mg.

Den mest sikre løsning

Bilforhandlere

PU Systemet fra Dr. Schutz

Sport

www.dr-schutz.dk

Certifikater

Den ideelle beskyttelse for ethvert gulv

Testet og godkendt 12 gange

Kontor

Sundheds
sektor

R 10

Unikt for ledende gulve

Første produkt til at modtage stemplet

Spyt og sved resistent

Opfyldt helt, ifølge BGIA

ESD Longlife PU Sealer

på godkendelse fra DIBT

I henhold til DIN 53160

Uanset om det er på plejehjem, køkkener, hospitaler eller i fødevarer
områder, vil spørgsmålet om skridsikre overflader komme op oftere og
oftere, sammen med R klassen der påkræves. Med PU Sealer og den
specielt udviklede PU Sealer Antislip, havde BGIA ingen problemer med
at opfylde kravene i R 9 og R 10 klassen. PU Sealer Antislip har også
bestået den britiske pendul prøvning i overensstemmelse med BS
standard 7976-2, som godkendt af det anerkendte SATRA Institute.

Ifølge eph testcertifikat, opfylder ESD Long Life PU Sealer de
krav i DIN EN 61340-5-1 om ledende/ESD gulve , samt krav til
eksplosionsforebyggelsesområder ifølge TRBS 2153.

PU Sealer er den første overfladebehandling til modstandsdygtige og
cementbaserede gulvbelægninger, der har modtaget General Byggetilladelse
fra DIBT Instituttet i Tyskland.

PU Sealer og PU Anticolor blev testet og godkendt af eph instituttet
Dresden til spyt og sved resistens i overensstemmelse med DIN 53160.

Velegnet til sportsgulve

Brandhæmmende

Sikker

PU Antislip godkendt

I henhold til DIN 18032

På alle overflader

til fødevarer og forarbejdning

til våd områder hvor man ikke anvender
sko – DIN 51097

Sikkerhed er især vigtigt på sportsgulve. Derfor blev PU Sealer
testet på sports linoleum og PVC gulve af MPA-instituttet i
Stuttgart, for dens egnethed. Resultatet: Det var ikke bare et fejlfrit,
men vandt også en pris!

Brandbeskyttelse og brandsikkerhedsklasse spiller en stadig vigtigere
rolle i bygninger. Hvilket gør det endnu mere betryggende, at
MPA Institut Dresden konstaterede, at PU Sealer og PU Anticolor
uændret bevarede deres brandhæmningsklasse på PVC, linoleum og
harpiks gulve, i henhold til DIN EN 13501-1.

PU Sealer er af ISEGA Germany erklæret som værende en sikker gulvbelægning til fødevareindustrien og sektorer hvor ”forarbejdning af fødevarer” udføres.

PU Antislip blev testet og med succes, godkendt af ZUS institut i
Pilsen for sin skridsikkerhed i våd områder hvor man ikke anvender sko
i henhold til DIN 51097.

Ældrepleje

Uddannelse

Detailhandel

Hoteller
Restauranter

Ledende
gulve (ESD)

Frisører

Anbefalet af verdens førende gulvproducenter

Bilforhandlere

Allure deutschland - Altro - Amorim - Amtico - Ardex - Armstrong dlw - Artigo - Balta Industries - Balterio - BASF - Beaulieu / beauflor - Bergo flooring ab - Bolon ab - Bostik - Bsw - C/R/O - Centiva - CNL international Comfundo - Cortex - Debolon - Dinoflex europe - Domo - Dunloplan - Dura - Egger - Enia carpet - Filzfabrik fulda - Finett - Flexura - Formtech ag - Forbo flooring - Fortemix - Gamrat - Gerflor - Girloon - Golvabia - Grabo llc
Graboplast - Halbmond - Henkel thomsit - Ideal floorcoverings - Interface - ITC - IVC - JAB anstoetz - Karndean - KLB kötztal - Le tissage d’arcade - LG chem - Likolit - Linofatra - Liuni - Lock-tile - Longlife - Mapei - Maxit

Sport

Medes - Meister werke - M-flor - Mondo - Multifloors - Negotap - Neoflex (rephouse europe) - Nonwoven s.p.a. - Novalis international - Object carpet - Objectflor - Ossfloor - Pemarsa s.a. - Philharmoniker parkett - PLP creativ
Polyflor - Project floors - Remmers bautechnik gmbh - Romex - Saarfloor systems - SGH - Soluflex - Steirer parkett - Swiff-train company - Tajima - Tarkett - Tekima teppichkunst - Textimex - Toggoflor - Toli flooring - Toucan-t - Truwoods - TWN - Upofloor - Vegro - Villeroy & boch - Vinyflor nederland - Vinylasa/ american tile, inc - Virag s.r.l. - Weber saint - gobain - Weseler Teppich/Tretford - Wicanders - Witex WPT / windmöller flooring - Zipse - 2tec2

Certifikater

www.dr-schutz.dk

