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1  

 Univerzalno čistilo za odstranjevanje sledi gum, čevljev, lepil in trdovratnih madežev. 

  

2 PRIMERNO ZA 

 • PVC, linolej, guma 
• Laminat 
• Les in pluta 
• Talne obloge na osnovi epoksidnih ali poliuretanskih smol. 

  

3 NAVODILA ZA UPORABO 

 Na talnih oblogah brez zaščitnih slojev lahko Elatex napršite neposredno na madež. Pustite, da deluje kratek čas, 
podrgnite s krpo ali mehko belo blazinico (filc). Obrišite s čisto vodo. Na zaščitenih talnih oblogah z negovalnimi filmi 
se izogibajte neposrednem pršenju čistila Elatex na madež. Najprej Elatex napršite na krpo in z vtiranjem očistite 
madež in sperite s čisto vodo. 

  

7 SKLADIŠČENJE 

 Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Izven dosega otrok. 

 
8 TEHNIČNI PODATKI 

 Vsebovane snovi: manj kot 5% anionskih tenzidov, dišave, negovalne snovi. Vsebuje konzervanse. 
pH: 5,5 (koncentrat). 

  

9 POSEBNE OPOMBE 

 Ne vdihavajte hlapov.  Pred uporabo čistila Elatex preverite barvno obstojnost in odpornost talne obloge na manj-
šem neopaznem delu. 
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Dr. Schutz – Skrbimo Za Vaša Tla 
 

Headquarter 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40 
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46 
E-Mail: export@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com 

Dr. Schutz Slovenija 
Lombar d.o.o. 
Pod Brezami 5, 
1218 Komenda 
  
Kontakt: 
Tel: 00386 / 31 376 924 
E-mail: info@dr-schutz.si 

 
Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši izdelki 
uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabo in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši izdelki se 
uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprosti obveznosti, da sami preverite ali so 
naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči in jih ni mogoče 
uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna priporočila, smernice 
in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo in nadomestijo ve-
ljavnost vseh prejšnjih različic. 
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