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Carpetlife prášek 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 23.05.2017 

1 POPIS PRODUKTU 

 Granulát na suché čištění koberců s vynikajícími účinky na rozpouštění nečistot, pro důkladné a rychlé čištění částí 
i celých ploch koberců a textilních podlahovin. Je ideální pro intenzivní čištění všech materiálů, které jsou 
choulostivé na vlhkost a při speciálních konstrukcích a různých způsobech kladení (např. volně kladené, napínané, 
při použití vodou rozpustných lepidel a zdvojených podlah). Žádné srážení nebo vlnění koberců. Podlaha není 
mokrá a je během čištění pochůzná. Zabraňuje také vzniku šedého závoje po čištění a zvýšenému opětnému 
ušpinění  koberce. Barevná hloubka a svěžest koberce zůstane zachována. Díky optimálnímu rozdělení velikosti 
zrna téměř žádná tvorba prachu. Pro použití v domácnostech i pro profesionální čištění v objektech. 

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Velurové koberce ze všech druhů syntetických vláken do výšky vlasu 10 mm a také nízké smyčkové koberce. Není 
vhodný pro hrubé smyčkové koberce, Shag a koberce z přírodních vláken z kokosu, juty, mořské trávy, rýžových 
vláken, papíru a bavlny. Použitelnost na vpichované koberce, Kugelgarn, berber, vlněné a sisalové koberce je 
možná, je nutno ovšem vyzkoušet vždy u konkrétního objektu a typu koberce na vhodném místě nebo konzultovat 
s naším technickým poradenstvím. 

 Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.  
 

3 POUŽITÍ 

 Nejprve koberce důkladně vysajte výkonným kartáčovým vysavačem (např. Carpetlife-kartáčový vysavač). Skvrny 
a silně znečištěné plochy rovnoměrně mlhově nastříkejte produktem Fresh-Up 2v1, ale nepromáčejte.  
Carpetlife-prášek dobře promíchejte a stejnoměrně posypte čištěnou plochu. Granulát zapracujte do koberce 
válcovým kartáčovým zapracovávačem (např. Multi Clean 350) s vhodným kartáčem důkladně v podélném i 
příčném směru. Volba tvrdosti kartáče závisí na odolnosti vlákna a na stupni znečištění povrchu. Pokud se na 
začátku zapracovávání objevují rýhy ve vlákně, je nutno použít měkčí kartáče. Při čištění postupujte po úsecích, 
tzn. čistící granulát rozsypte na menší plochu a hned zapracujte. 
 
Po zaschnutí (asi 1 hodina) posbírejte v granulátu vázanou nečistotu strojem Multi Clean 350 s nasazenými sběrači 
a plochu vysajte výkonným kartáčovým vysavačem. Dbejte také na včasné vysypání sběračů a na výměnu sáčku. U 
silně znečištěných ploch čištění proveďte popř. několikrát za sebou. Odolné skvrny následně odstraňte vhodným 
odstraňovačem skvrn.  
 
Na následujících textilních podlahovinách je nutné dbát při čištění na speciální opatření: 

• Nadelvlies-vpichované koberce, sisalové podlahy - na znečištěná místa nanést po vysátí pouze málo 
Carpetlife-prášku a zapracovat.  

• Berber, koberce s vysokým vlasem, měkký velur (Softvelours) - pracovat pouze ve směru smyček, popř. ve 
směru vlákna (ne příčně a podélně).  

 Upozornění:  Vždy nejprve vyzkoušejte na nenápadném místě odolnost barev a čištěného materiálu také na 
vhodnost použití mechanického kartáčového čištění. 
 
 

http://www.dema-dekor.cz/


 

 Strana 2 ze 3 

 

Carpetlife prášek 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 23.05.2017 

4 SPOTŘEBA 

 50-75 g/m², podle stupně znečištění 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

 Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo 
dosah dětí. 

 

6 TECHNICKÁ DATA 

 Obsah látek: méně než 5% anionické povrchově aktivní látky, méně než 5% neionické povrchově aktivní látky. 
Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, 
rozpouštědla, celulózu. 
pH: cca 7 (10 %ní ve vodě). 
ADR/RID: : Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení.  
EUH208 Obsahuje 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou 
reakci. 
 
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci. 

 

7 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na 
www.dema-dekor.cz. 

8 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 

 Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů: 
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.   
- Bezpečnostní list. 
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-
dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.  

http://www.dema-dekor.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
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Dr. Schutz Group® – We care about floors! 

                                                       
Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní dovozce pro Českou republiku 
CC-Dr. Schutz GmbH       DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf     Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo 
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16      Telefon:   +420 / 515 227 272 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26      Fax:  +420 / 515 260 423 
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com     office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, 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 pozb ývají 
veškeré předchozí verze svoji platnost. 

http://www.dr-schutz.com/
mailto:office@dema-dekor.cz
http://www.dema-dekor.c/

