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Dr. Schutz Nederland BV 
 

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

 
 

Productinformatie 

 

Elatex 
 
 

 
1. Productomschrijving 
 
Universele vlekverwijderaar voor het verwijderen van wateroplosbare en niet 
wateroplosbare vlekken zoals cola, vruchtensap, ketchup, pen, jam, rode wijn, koffie, 
chocolade, kauwgom, schoensmeer, nagellak, teer, viltstift, etc. Speciaal geschikt voor het 
verwijderen van rubber- en schoenstrepen, evenals graffity en waterbestendige verf. 
 
 
2. Toepassingsgebieden 
 
Tapijt en textiele vloeren, stof en textiel, elastische vloeren, sportvloeren, af-fabriek 
verzegelde parket- en kurkvloeren, laminaat vloeren, waterbestendige oppervlakken. 
 
3. Gebruik 
 
Vloeistof vooraf deppen met een vochtopnemende doek, los vuil opzuigen.  
 
Elatex op een zachte, pluisvrije doek (bv. een geschikte microvezeldoek) sprayen. De vlek 
oplossen door te deppen vanaf de rand naar het midden van de vlek. Niet wrijven. 
Opgelost vuil met een droog deel van de doek deppen. Met schoon water nabehandelen 
en aansluiten droog deppen. Op textiele oppervlakken aansluitend eventueel afdekken 
met een droge doek en deze verzwaren om het restvocht op te nemen. 
 
Bij hardnekkige vlekken op een elastische vloer Elatex eventueel direct op de vlek 
sprayen en na een korte inwerktijd met een doek of een krasvrije witte pad behandelen. 
Vloeren met een polymeerlaag aansluitend met geschikt onderhoudsmiddel 
nabehandelen. 
 
Aanwijzing: Op gevoelige oppervlakken (bv. kurk- en parketvloeren, gelakte 

oppervlakken, acryl) een langere inwerktijd vermijden. De te reinigen 
oppervlakte vooraf testen op een onopvallende plaats testen met Elatex op 
kleur-, materiaal- en lakbestendigheid. 

 
Wanneer door veroudering vervuilingen inde oppervlakte zijn 
binnengedrongen, d.w.z. migratie heeft plaatsgevonden, kan de werking 
verminderd zijn. 

 
 Spraynevel en dampen van het product niet inademen. Bij gebruik van 

grotere hoeveelheden voor voldoende ventilatie zorgen.  
 
  

Ontwikkeling – Productie - Logistiek 
 
Dr. Schutz Nederland BV 
Utrechtsestraatweg 198B 
3911 TX  RHENEN 
 
Telefoon: +31 - (0) 317 745 040 
Fax: +31 - (0) 317 745 049 
 
info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl 
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4. Technische informatie 
 
pH-Waarde:   ca. 2,5 (concentraat)     
Inhoudsstoffen: < 5% bleekmiddel op zuurstofbasis. Bevat parfums, LIMONENE, 

oplosmiddelen, zuren en stabilisatoren.  
 
 
Giscode:  Niet getest (productcode voor reinigings- en 

onderhoudsmiddelen) 
 

Elatex in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan. Achter slot en buiten 
bereik van kinderen bewaren. Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar voor de 
professionele gebruiker. 
 
HS Code:  34022090 
 
5. Kwaliteitstest 
 

 
 
6. Verpakkingseenheid 
 
200 ml – fles met spraydop - artikelnummer 20-1300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze 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.  


