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CC-Dr. Schutz GmbH 
 

Vývoj • Výroba • Logistika 
Výroba a distribuce vysoce kvalitních 
čistících a ošetřovacích produktů pro 
podlahoviny a také čistících systémů  
 
 
 
 

Informace o produktu 
 
 
 

CC-Mat na parkety a korek 
 
 
 
 
1. Popis 
 
Polymerová disperze s obsahem vosků k ošetření všech lakovaných dřevěných a 
korkových podlah. Chrání nové parkety a korek hedvábně matným ochranným filmem 
před vychozenými cestičkami a škrábanci, starým podlahám propůjčuje opět nový optický 
vzhled. Vynikající přilnavost také na třívrstvé dřevěné podlahy s výrobním UV-lakováním. 
Je obzvláště vhodný pro povrchy lakované matným lakem. Pravidelné čištění ošetřených 
podlah CC-Čističem na parkety a korek bude značně zjednodušeno. 
 
2. Oblasti použití 
 
Lakované dřevěné a korkové podlahy. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní 
podlahovinu. 
 
3. Použití 
 
Podlahu nejprve důkladně vyčistit pomocí CC-Čističe na parkety a korek. Následně 
nanést neředěný CC-Mat na parkety a korek tence a rovnoměrně na suchou podlahu. 
Použít mop CC-Lasička nebo široký plochý mop, který nepouští vlákna. Pokud 
požadujete větší odolnost ochranného filmu, postup po zaschnutí první vrstvy zopakovat. 
Plochu nechat před používáním důkladně zaschnout, minimálně 12 hodin (nejlépe přes 
noc).  

 
Ochrana podlahy zůstane zachována, pokud bude pravidelně po důkladném čištění 
nanesen CC-Mat na parkety a korek. Ošetřovací cyklus je závislý podle stupně zatížení a 
může se řídit podle následující tabulky: 
 

- Málo zatěžované podlahy (např. obývací pokoje, ložnice, kanceláře bez veřejného 
provozu) podle potřeby 1 – 2x ročně.  

- Středně zatěžované podlahy (např. předsíně, schody, kanceláře s veřejným 
provozem) podle potřeby každých 3 - 6 měsíců, silněji zatěžované prostory ještě 
častěji. 

- Obzvlášť silně zatěžované podlahy (např. restaurace, obchody, obchodní domy, školy 
nebo taneční parkety) ošetřovat každých 4 – 8 týdnů, podle potřeby ještě častěji. 

 

 
Upozornění:  Před použitím zavčas vypnout podlahové topení, zamezit přímému 

slunečnímu záření a průvanu. U těch druhů dřevin, které jsou obzvláště 
choulostivé na vlhkost (např. buk, javor), doporučujeme nejprve provést 
ošetření CC-Přípravkem na impregnaci spár. 

 

Spotřeba:  20 – 25 g/m2 každá vrstva 
 
 
 

Výhradní dovozce pro Českou republiku: 
 

DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51 
669 02 Znojmo 
 

tel:  +420 515 227 272 
fax: +420 515 260 423 
mobil office: +420 602 124 222 
office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz 
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4. Technické údaje 
 

pH-hodnota:  cca 8,7 (koncentrát) 
 
 
 
 
Obsah látek: Obsahuje CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, parfémy, rozpouštědla, 
ošetřovací komponenty.  

 
Giscode:  GE 10 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek) 
 
CC-Mat na parkety a korek  skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu, 
chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. 
 
5. Balení 
 
750 ml  - plastová láhev                                   
    5 l     - plastový kanystr   
 
 

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších 
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru 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 pozbývají veškeré předchozí verze svoji 
platnost. 
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