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Vážení zákazníci, 

jako pokaždé prezentovala společnost Dr. Schutz® Group všechny novinky pro rok 
2015 na veletrzích DOMOTEX Hannover a BAU Mnichov. V prvních DEMA-novinách 
bychom vám všechny nejdůležitější nové produkty z kuchyně vývojové laboratoře 
rádi představili. Nebude chybět ani nejúspěšnější produkt roku 2014. Přejeme vám 
zajímavé čtení! 

Tým DEMA DEKOR CZ 

 

 

NOVINKY pro odborné realizační firmy 
 

 

Super Bond je speciální 
jednokomponentní penetrace na vodní 
bázi pro neporézní podklady. Je 
vhodná pro většinu neporézních 
leštěných kamenných povrchů (např. 
žulu), glazované keramické dlaždice 
(např. kameninu) a také pro skleněné 
a  kovové  povrchy.  Aplikuje  se  na  
základně vyčištěný povrch. Po 
zaschnutí umožňuje nanášet na výše 
uvedené povrchy 2-komponentní 
polyuretanové nátěry PU-ochranná 
vrstva, PU-Anticolor a barevné nátěry 
PU-Color. Produkt mohou používat 
pouze odborné prováděcí firmy. 
 

… více na www.dr-schutz.cz 
 



 

 

Lino Primer je 2-komponentní 
penetrace pro aplikaci válečkem. 
Oblasti použití jsou neošetřené nebo 
základním čištěním vylouhované a 
porézně otevřené podlahoviny 
z linolea (Marmoleum, Marmorette 
apod.). Tato nová 2K-penetrace Lino 
Primer může být v těchto případech 
použita jako plnič pórů před aplikací 
ochranných nátěrů. Savost  linolea 
bude silně redukována. Následně 
aplikované PU-ochranné vrstvy budou 
mít lepší přilnavost a rozliv při 
současně minimalizované spotřebě. 
Produkt je určen pouze odborným 
prováděcím firmám. 

… více na www.dr-schutz.cz 
 

 

 

Snadná oprava poškozených podlah 
 

 

 

Opravná sada pro dřevo, laminát 
a elastické podlahy je ideálním 
řešením pro vyspravení hlubokých rýh 
a poškození na většině tvrdých 
podlah. Je vhodná jak pro odborníky 
tak pro běžné spotřebitele – domácí 
kutily. Sada obsahuje bateriovou 
tavičku,  různobarevné tyčinky tvrdého 
vosku,  šedý  a  bílý  pad,  opravný  fix  
ScratchFix a bavlněný hadřík. Tvrdé 
voskové tyčinky jsou směsí vysoce 
kvalitních minerálních vosků 
s plastovými přísadami a vyznačují se 
dobrou pružností a enormní 
přilnavostí. 

… více na www.dr-schutz.cz 
 

 

 



 

Dřevěné terasy a jejich snadná údržba 
 

 

easy care je ošetřovací emulze na 
vodní  bázi  pro  terasy  z  WPC a ze 
dřeva. Receptura nabízí ochranu vůči 
UV-záření a zvýšenou odolnost vůči 
chemikáliím. Produkty mohou být 
použity také pro impregnaci surového 
dřeva. easy care se  vyrábí  v  
pigmentované variantě pro tmavé 
dřeviny a Bangkirai-terasy a 
v transparentní kvalitě pro světlé 
dřeviny  a  WPC.  Díky speciální 
receptuře se pravidelným používáním 
těchto emulzí prodlužuje interval mezi 
nutným olejováním povrchu. 
 
… více na www.dr-schutz.cz  

 

 

 

TOP – oblíbený produkt 2014 
 

Sprejový mop SprayMop v setu 
s produktem Spraymax si získal v roce 
2014 velkou oblibu u zákazníků Dr. 
Schutz v celé Evropě. Prodejní čísla 
zpočátku příjemně překvapila a zájem 
trval po celý rok. Moderní design, 
lehká a robustní konstrukce pro 
snadné použití, kvalitní sprejový čistič 
– to vše zákazníci stále oceňují.  

SprayMop je ideální pro parkety, 
laminát, vinylové podlahy a také pro 
kamenné a keramické podlahy. 
Hygienický systém, žádné šmouhy, 
účinné mytí nečistot a mastnot. 
Jednoduše nastříknout, setřít, hotovo! 
Vzhledem k tomu, že systém pracuje 
pouze s jemnou vlhkostí, je ideální pro 
povrchy choulostivé na vodu. 
 

… více na www.dr-schutz.cz 
 

http://www.dr-schutz.cz/


 

PU-Color – barevný 2K-PU nátěr bez hranic 

PU-Color je barevný renovační nátěr, 
který může být použit pro všechny 
elastické podlahy, minerální cementové 
podlahy a díky nové penetraci Super 
Bond také na kamenné nebo 
keramické podlahy. Běžně se vyrábí 
téměř celá barevnice RAL. Na 
poptávku je ovšem možné vyrobit 
barvy  také  dle  barevnice  NCS  2  a  
SIKKENS nebo nechat barvu speciálně 
zaměřit a vyrobit. Díky tomu jsou 
možnosti barevné renovace podlah 
absolutně bez jakýchkoliv hranic! Vše 
záleží pouze na vaší fantazii. Zaujal vás 
produkt PU-Color? Kontaktujte nás … 
servis@dema-dekor.cz.  

 

 

 

 

DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51 
669 02 Znojmo 
 
tel: 515 227 272, 602 124 222 
office@dema-dekor.cz 
www.dema-dekor.cz 
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