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Dr. Schutz Nederland BV 
 

Productie en distributie van hoge 
kwaliteits vloerreinigings- en 
onderhoudsproducten en 
reinigingssystemen. 
 

 
 

Productinformatie 

 

Duro Plus additief 
 

1. Productomschrijving 
 
Additief voor extra verhouding van de krasbestendigheid. Daarom ideaal voor alle vloeren 
met zwaar gebruik en voor donkere, krasgevoelige vloeren. Alleen te gebruiken in 
combinatie met PU Protector Extra-mat of Mat of met PU 100 Stumpfmat, Extra-mat of 
Mat. Geeft in deze combinatie een extra matte oppervlakte. Alleen voor de professionele 
verwerker.  
 
2. Gebruik 
 
Inhoud van de verpakking Duro Plus additief volledig in een aparte bak, bijvoorbeeld een 
emmer doen. Tijdens het mixen (bv. met behulp van een boormachine met een mixstaaf) 
langzaan de  Protector toevoegen en zorgvuldig mixen. De randen afvegen om klonteren 
te voorkomen. Na volledige mixing van de beide componenten tijdens het mixen de 
verharder toevoegen. Deze menging binnen de verwerkingstijd van 4 uur verwerken. 
 
Bij verdere verwerking de gebruiksaanwijzing van de PU Protector of de PU 100 
opvolgen! 
 
Aanwijzing: Duro Plus additief niet direct toevoegen aan de jerrycan met PU Protector 

of met PU 100.  
 
Verbruik: 175 g Duro Plus additief is voldoende voor 5,5 liter PU Protector of PU 100.  
 
 
 3. Technische informatie 
 
pH-Waarde:   niet getest     
Inhoudsstoffen:  Polymethylureumhars 
 
In gesloten, originele verpakking koel en droog bewaren. Achter slot en buiten bereik van  
kinderen opslaan. 
 
4. Verpakkingseenheden 
 
175 gram additief - artikelnummer 20-1052 
 
Deze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste 
technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven 
verwerkingsvoorschriften en aanwijzigen voor het materiaal, welke voor dit product 
bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats 
buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet 
van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de 
beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet 
bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor 
hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, 
richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden 
opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen 
voorgaande versies haar geldigheid.  
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