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Nowy program pielęgnacji  
i konserwacji.
Idealnie dopasowany do podłóg ter Hürne

Aby zapewnić najlepszą pielęgnację, idealną ochronę i 
maksymalne bezpieczeństwo produktów podłogowych 
ter Hürne, wspólnie z firmą Dr. Schutz stworzyliśmy 
kompletny system pielęgnacyjny.

Właściwe rozwiązanie, zarówno do pielęgnacji, 
odświeżania, jak i do specjalnej ochrony podłóg  
ter Hürne.

Koncentracja na zdrowiu i otoczeniu:
Środki czyszczące i pielęgnacyjne są klasyfikowane 
jako substancje chemiczne podlegające rejestracji 
w UE. Na etykiecie produktu znajduje się unikalny 
identyfikator receptury (UFI), który zapewnia dostęp 
do niezbędnych informacji w przypadku nagłych 
potrzeb konsultacji medycznych.

Pielęgnacja i czyszczenie luksusowych  
podłóg winylowych i podłóg laminowanych.

Przegląd informacji dotyczących pielęgnacji podłóg ter Hürne

Gwarancja zachowania piękna Twojej podłogi:
Prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja gwarantuje 
długotrwałą przyjemność z użytkowania podłogi.

Ochrona przed szczególnymi wyzwaniami:
Uszczelniacze do zastosowań profesjonalnych, gdzie 
powierzchnie podłogowe są szczególnie narażone na  
obciążenia i intensywne użytkowanie.

Informacje o produkcie i stosowanie:
W sprawie stosowania produktów pielęgnacyjnych 
chętnie doradzą Państwu zespoły ter Hürne oraz  
dr Schutz.
Skorzystaj z informacji o dostępnych na stronie:
www.terhuerne.com i www.dr-schutz.com.

Akcesoria do pielęgnacji
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Opis produktu
Pojemność 

(ml/ 
butelka)

Zawartość 
(szt./ 

karton)
Nr art.

Cena  
netto (€/
butelka)

PU  
Środek do 
codziennej 
pielęgnacji

• • • •

Koncentrat do czyszczenia okładzin 
podłogowych pokrytych powłoką PU 
Siegel lub zabezpieczonych przez pro-
ducenta powłoką ochronną PU/ PUR. 
Skutecznie usuwa brud oraz pozostałości 
po tłuszczach, nie wyjaławia podłoża, 
nie pozostawia smug. Spełnia normy DIN 
18032 i DIN EN 14904 dla podłóg  
sportowych. „Zużycie: czyszczenie po 
zakończeniu prac budowlanych:  
ok. 2 litry na 100 m2, zwykłe utrzymanie 
czystości: ok. 0,1 litra na 100 m2.

750 6 1101060275 8,20

Płyn do 
mycia  
podłóg 
laminowa-
nych

• •

Środek do gruntownego i codzien-
nego czyszczenia laminatów i paneli 
podłogowych. Usuwa zabrudzenia 
po tłuszczu, gumowych smugach z 
obuwia i inne. Nie pozostawia żadnej 
powłoki. Przeznaczony do laminatów. i 
powierzchni laminowanych zgodnie z EN 
13329 (również do mebli kuchennych i 
łazienkowych). Zużycie na zwykłe utrzy-
manie czystości: ok. 0,1 litra na 100 m2.

750 6 1101060276 8,20

Elatex  
Uniwersal-
ny środek
odplam- 
iający 

• • • • • • • Usuwa plamy rozpuszczalne i  
nierozpuszczalne w wodzie. 200 6 1101060284 11,76

PU Siegel 
satynowy 
mat

• • • •

Specjalny lakier poliuretanowy UV 
Dual-Cure (podwójne utwardzanie 
UV/izocyjanianami) na bazie wody 
do długotrwałego zabezpieczania 
podłóg. Podłoże można użytkować 
bezpośrednio po utwardzeniu promie-
niami UV. Zmniejsza przyczepność 
brudu i ułatwia pielęgnację. Tworzy 
powłokę odporną na ścieranie, 
działanie  
bezbarwnych środków chemicznych. 
Wyłącznie do użytku przez przeszkolo-
nych fachowców. Wydajność ok. 55 m².

5500 1 1101060285* 294,11

PU Anty-
kolor mat • • • •

Dwuskładnikowy preparat poliureta-
nowy na bazie wody o zwiększonej 
odporności na działanie środków che-
micznych, farbujących i zmiękczających. 
(Najwyższą odporność na środki 
farbujące posiada wersja połysk). 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia 
pielęgnację. Tworzy powłokę wjątkowo 
odporną na ścieranie. Doskonała 
przyczepność, łatwa aplikacja Niska 
emisyjność (EMICODE: EC2). abZ-Nr. 
Z-157.20-69, przetestowany i zatwierd-
zony zgodnie z kryteriami AgBB dot.
emisji lotnych związków organicznych 
z materiałów budowlanych. Klasa 
antypoślizgowości R9. Wydajność ok. 
60 m².

6000 6 1101060286* 361,33

* Czas dostawy ok. 2-3 tygodnie.* Czas dostawy ok. 2-3 tygodnie.

Asortyment podłóg Czyszczenie 
i pielęgnacja Odświeżanie Czyszczenie główne Usuwanie plam

Parkiet naturalnie  
olejowany

Płyn czyszczący do  
podłóg olejowanych 
1101060280

Olej pielęgnacyjny Premium 
1101060282

Środek do intensywnego  
czyszczenia 
1101060278

Elatex Uniwersalny  
środek odplamiający 

1101060284

Parkiet naturalnie olejowa-
ny, pigmentowany na biało

Płyn czyszczący do  
podłóg olejowanych – biały 
1101060281

Euku Refresher 
1101060283

Środek do intensywnego  
czyszczenia 
1101060278

Parkiet lakierowany
Środek do czyszczenia  
parkietu i korka 
1101060277

Emulsja zabezpieczająca 
mat 
1101060279

Środek do intensywnego  
czyszczenia 
1101060278

Luksusowa podłoga  
Avatara 3.0

PU Środek do  
codziennej pielęgnacji 
1101060275

Emulsja zabezpieczająca 
mat 
1101060279

-

Luksusowe podłogi  
winylowe

PU Środek do  
codziennej pielęgnacji 
1101060275

Emulsja zabezpieczająca 
mat 
1101060279

-

Dureco Płyn do mycia laminatów 
1101060276 - -

Laminowana Płyn do mycia laminatów 
1101060276 - -

Profesjonalne lakowanie luksusowych podłóg (luksusowe podłogi  
Avatara 3.0 i luksusowe podłogi winylowe) spełniające specjalne wymagania: 
1101060285*            Dr. Schutz UV PU Siegel satynowy mat 
1101060286*           Dr. Schutz UV PU Anty-kolor mat



• Zadbaj o zdrowy klimat Twojego wnętrza i 
utrzymuj wilgotność względną powietrza w 
zakresie 40-60% oraz temperaturę około 20°C. 

• Chroń podłogę umieszczając maty ochronne w 
wejściu do domu, które ograniczą wnoszenie 
brudu z zewnątrz.

• Umieść filcowe podkładki pod ruchomymi 
meblami. Stosuj wyłącznie kółka miękkie (zgodnie 
z normą EN 12529 typ W).

• Chroń swoją podłogę, unikając dużych obciążeń 
punktowych (np. wysokimi obcasami) oraz 
od zadrapań (np. ostrymi pazurami zwierząt 
domowych).

• Jeżeli zainstalowano system ogrzewania 
podłogowego np. wodnego, temperatura na 
powierzchni podłogi nie może przekraczać 29°C.

• Do czyszczenia należy używać wyłącznie szczotki, 
odkurzacza z miękką końcówką lub wilgotnej, 
mocno wyciśniętej ściereczki. Nie stosuj mopu 
parowego (212°F, 100°C). Unikaj pozostawiania 
wody stojącej na podłodze.

Pielęgnacja i czyszczenie desek warstwowych

Skorzystaj z piękna swojej podłogi na dłużej!

Akcesoria do pielęgnacji

Pa
rk

ie
t

Av
at

ar
a

La
m

in
ow

an
a

du
re

co
W

in
yl

 
( C

om
fo

rt
)

W
in

yl
 (P

ro
)

W
in

yl
  

(P
er

fo
rm

)

Opis produktu
Pojemność 

(ml/ 
butelka)

Zawartość 
(szt./ 

karton)
Nr art.

Cena  
netto (€/
butelka)

Środek do 
czyszcze-
nia parkie-
tu i korka

•

Nie zawierający rozpuszczalników płyn 
do codziennego czyszczenia  
zabezpieczonych podłóg drewnianych i 
korka. Posiada doskonałe właściwości 
rozpuszczające tłuszcz i brud. Spełnia 
wymogi normy DIN 18032 dla podłóg 
sportowych. Zużycie na zwykłe utrzyma-
nie czystości: ok. 0,1 litra na 100 m2.

750 6 1101060277 8,20

Środek do 
intensyw-
nego czy-
szczenia

•

Preparat do gruntownego czyszczenia 
lakierowanych parkietów i podłóg  
korkowych oraz usuwania z nich  
starych powłok pielęgnacyjnych. Nadaje 
się także do czyszczenia olejowanych 
i woskowanych podłóg drewnianych. i 
korkowych. Produkt łatwopalny. Zużycie 
3-5 litrów na 100 m2  
(podłogi olejowane).

750 6 1101060278 10,91

Emulsja 
zabezpie-
czająca 
mat

• • • • •

Emulsja matowa na bazie dyspersji poli-
merowych do pielęgnacji nowo położonych 
lub poddanych gruntownemu czyszczeniu 
okładzin podłogowych. Dzięki specjalnej 
kombinacji polimerów bardzo dobrze 
nadaje sie do szybkiego odświeżenia 
podłóg pokrytych powłoką PU. Zmniejsza 
przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. 
Do użytku domowego i zastosowania w 
obiektach. Antypoślizgowa. Teraz jeszcze 
bardziej matowy - nadaje naturalny 
wygląd! Spełnia normy DIN 18032 dla 
podłóg sportowych. Zużycie w przypadku 
konserwacji podłogi i odświeżania: ok. 
2-3 litry na 100 m2, zwykłe utrzymanie 
czystości: ok. 0,2 litra na 100 m2.

750 6 1101060279 10,91

Płyn 
czyszczący 
do podłóg 
olejowa-
nych

•

Delikatny środek na bazie naturalnego 
mydła, do pielęgnacji olejowanych 
i woskowanych podłóg, z natural-
nego drewna lub korka. Regeneruje 
i pielęgnuje zarazem czyszczoną 
powierzchnię. Zużycie na zwykłe  
utrzymanie czystości: ok. 0,2 litra  
na 100 m2.

750 6 1101060280 9,04

Akcesoria do pielęgnacji
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Opis produktu
Pojemność 

(ml/ 
butelka)

Zawartość 
(szt./ 

karton)
Nr art.

Cena  
netto (€/
butelka)

Płyn 
czyszczący 
do podłóg 
olejowa-
nych  
– biały

•

Delikatny środek na bazie naturalnego 
mydła, do pielęgnacji olejowanych i  
woskowanych podłóg, z naturalnego 
drewna lub korka. Regeneruje i  
pielęgnuje zarazem czyszczoną 
powierzchnię. Płyn pielęgnacyjny do 
drewna zawierający białe pigmenty do  
czyszczenia podłóg olejowanych na 
biało. Zużycie na zwykłe utrzymanie 
czystości: ok. 0,2 litra na 100 m2.

750 6 1101060281 12,40

Olej 
pielęgna- 
cyjny  
Premium 
do podłóg 
drewnia-
nych

•

Olej pielęgnacyjny na bazie olejów 
roślinnych i wosku carnauba. Do 
odświeżania mocno obciążonych  
olejowanych podłóg drewnianych  
poddanych intensywnemu czyszczeniu. 
Podkreśla strukturę drewna, dobrze 
się wchłania. Optyka satynowy mat. 
Zużycie: 10–20 ml/m² = 1–2 litry 
na 100 m².

1000 4 1101060282 41,16

Euku  
Refresher 
biały olej 
pielęgna- 
cyjny do 
podłóg 
drewnia-
nych

•

Odświeżanie podłóg olejowanych 
na biało. Powtórne impregnowanie 
na bazie naturalnych olejów w celu 
pielęgnacji podłóg w mieszkaniach 
i obiektach. Do utrzymywania natural-
nej powierzchni, optymalizuje trwałość, 
do punktowego retuszowania, silnie 
hydrofobowy. Zużycie: 30–50 ml/m² = 
ok. 3–5 litry na 100 m².

1000 2 1101060283 38,65
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn | Germany

Tel.: +49 2862 701-0
E-Mail: export@terhuerne.com
www.terhuerne.com


