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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-Bílá pasta

1. Popis
Pigmentový koncentrát pro barvení CC-Premium-oleje+ a CC-Premium-ošetřovacího
oleje. Bílou pastou pigmentovaný olej propůjčuje podlahovině charakteristický bělavý tón,
který zdůrazňuje přirozenou strukturu dřeva a zasvětluje podlahovinu. Speciální pastovitá
formulace umožňuje jednoduché a stejnoměrné smíchání s olejem.

2. Oblasti použití
Vhodná jako přísada pro CC-Premium-olej+ pro základní olejování vybroušených
dřevěných a korkových podlahovin a také jako přísada do CC-Premium-ošetřovacího
oleje pro doolejovávání podlahovin, které jsou doběla naolejovány nebo olejovo-
navoskovány. Dbát na doporučení v návodu na konkrétní podlahovinu.

3. Použití
Obsah lahvičky protřepat a CC-Bílou pastu důkladně vmíchat do oleje. CC-Bílou pastu a
olej vždy míchat v poměru 1:20 (50 ml pasty na 1 litr oleje). Dále dodržovat návod na
použití, který je na nádobě s olejem. Pozor: Při použití jako přísada do CC-Premium-
oleje+ přidat CC-Bílou pastu pouze do prvního nátěru.

Upozornění: Nespotřebovaný bíle napigmentovaný olej před pozdějším zpracováním
opět krátce promíchat.

Spotřeba:   50 ml CC-Bílé pasty na jeden litr CC-Premium-oleje+ nebo CC-Premium-
ošetřovacího oleje.

4. Technické údaje

pH-hodnota:    cca 7,5 (koncentrát)
Obsah látek:  Titandioxid, rozpouštědla, voda.
Giscode: není určen (Kód produktu pro prostředek na povrchovou úpravu)

CC-Bílou pastu skladujte uzavřenou v originální nádobě v suchu a chladu. Uchovávejte
uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Balení

50 ml    - lahvička

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

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.


