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Baygard - ochrana koberce 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 23.05.2017 

 

1 POPIS PRODUKTU 

 Protišpinivá dlouhodobá ochrana textilních podlahovin. Obalí vlákno neviditelným ochranným filmem. Nečistota 
se nezachytí na vlákně a může být účinně vysáta. Výsledkem je čistý, barevně jasný, nezašedlý koberec. 
Baygard stabilizuje vlákno a podpoří jeho přirozenou regeneraci.  
Deformacím a zplstnatění vlákna na kobercích bude tímto zamezeno, sešlapání a vytváření vychozených  cestiček 
omezeno. Při mokrém čištění hustého a vysokého vlákna je zamezeno tvoření tzv. „efektu beránčí kůže“. 
Výsledkem je jasná struktura a vzor koberce a dlouholetá ochrana před šednutím a plstnatěním. 
Baygard zůstává stálý  při vysávání prachu a při mechanickém zatížení (např. ochození) až do 3 let.  
Baygard udržuje textilní tapety a potahy stěn čisté a snadno se udržující. Prakticky žádné ušpinění textilních tapet 
a potahů stěn vlivem pohybu vzduchu, obzvláště v okolí klimatizace a topení.  

  

2 OBLASTI POUŽITÍ 

 Textilní podlahoviny, potahy stěn a textilní tapety ze všech běžných vláken jako polyamid, polyacryl, polypropylen, 
polyester, vlna, bavlna a jejich směsí. Použitelný také na dekorativní omítku. 

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

3 POUŽITÍ 

 Baygard nastříkejte rovnoměrně do kříže na čistý koberec. Znečištěné koberce před aplikací Baygard důkladně 
vysajte výkonným kartáčovým vysavačem a následně vyčistěte extrakční mokrou metodou a přípravkem 
Koncentrát na koberce. Optimálního obalení vlákna dosáhnete tehdy, když Baygard aplikujete na ještě vlhkou 
kobercovou plochu a vmasírujete jej lehce do koberce pomocí měkkého kartáče nebo válcovým kartáčovým 
strojem. Po zaschnutí je koberec pochozí.   

 Upozornění:  Během práce a po jejím dokončení se postarejte o dobré větrání prostoru. Nevdechujte 
sprejovou mlhu. Baygard nesmí být smíchán s jiným čistícím prostředkem. Při použití do tlakové sprejovací nádoby 
je možné produkt zředit v koncentraci 1:3 s vodou.  
 

4 SPOTŘEBA 

 cca 25 ml/m2 (ruční sprejová lahev). 

 

5 SKLADOVÁNÍ 

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

 

6 TECHNICKÁ DATA 

 Inhaltsstoffe: Voda, Alkohol, Polysiloxanderivat.  
pH: cca 6,5 (Koncentrát) 
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. 

http://www.dema-dekor.cz/
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CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení.  
 
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.  
 

 

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. 
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