INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE
Super Lastic Metallic
dyspersja polimerowa do powlekania podg

OPAKOWANIA:
Art. Nr

162.822

10L kanister (60 x 10L / Pal.)

WACIWOCI PRODUKTU:
rodek do powlekania podg. Tworzy szczeglnie trwa warstw ochronn. Zbudowany
na bazie dyspersji polimerowej i woskw polimerowych. Wzbogacony zwizkami cynku,
co powoduje du odporno na zabrudzenia, zarysowania obcasami, dziaanie rodkw
myjcych. Nadaje pokrywanej powierzchni poysk i pozostawia przyjemny zapach.
ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do powlekania PCV, tworzyw sztucznych, kamienia, zagruntowanego
linoleum, nie glazurowanego klinkieru i pytek podogowych, lakierowanego parkietu.
Szczeglnie polecany do podg w pomieszczeniach o wysokiej frekwencji lub szczeglnie
naraonych na zanieczyszczenia.
SPOSB UYCIA:
Przed naoeniem preparatu, podog naley odpowiednio przygotowa, tzn. odkurzy,
umy pynem do gruntownego czyszczenia, zneutralizowa i pozostawi do wyschnicia.
Nakadanie powoki ochronnej
Naley zadba o wyrwnan temperatur pomieszczenia i samej podogi. Optymalna
temperatura to ok. 10-20o C. Wyeliminowa dziaanie urzdze mogcych przyczyni si
do zwikszenia temperatury. Zadba o odpowiedni wentylacj.
Nanie 1-3 cienkie warstwy, przy czym uwaa, by kada warstwa, przed naoeniem
nastpnej, dokadnie wyscha. Potrzeba na to okoo 20-30 min w zalenoci
od temperatury i przy odpowiednio dobrym dopywie powietrza.
Powoka osiga pen wytrzymao po okoo 1 dniu, zalenie od temperatury i wilgotnoci
powietrza. Aby osign wiksz trwao i wzmoony poysk zaleca si polerowanie
maszyn wysokoobrotow.
UWAGA! Chroni przed mrozem.
DANE TECHNICZNE:
Wygld ................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gsto ................................
Warto pH w koncentracie ....

mleczno-biay pyn
przyjemnie wiey
rzadki
1030 g/l
8-9

SKAD WG ZALECE UE:
Poniej 5% .......................... anionowe rodki powierzchniowo-czynne
Zawiera ............................... rodki konserwujce
TERMIN WANOCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZESTWA ....... brak
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisw dyrektywy Unii Europejskiej.

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstrae 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
Producent:
ul.
Wadysawa IV 1
KLEEN Szczecin
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