
  1  OPIS PRODUKTU

Powłoka  polimerowa  na  zawierająca  poliuretan  do  pielęgnacji  nowo  położonych  lub  poddanych
gruntownemu  czyszczeniu  wykładzin  podłogowych.  Do  zastosowania  do  sprężystych  podłóż,  kiedy
niemożliwe  jest  użycie  twardej  powłoki.  Nadaje  się  również  do  odświeżania  podłóg  fabrycznie
zabezpieczonych poliuretanem. Idealny do warunków domowych. Połyskowa optyka.

 Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację
 Powłokę można szybko i łatwo poddać procesowi renowacji

  2  PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW oraz linoleum. Może nadawać się również na gumę, jednak należy wcześniej wykonać próbę.

Prosimy  zwrócić  uwagę  na  nasze  zalecenia  techniczne  dot.  podłóg  i  budynków  na  stronie  www.dr-
schutz.com.

  3  SPOSÓB UŻYCIA

Pierwsze zabezpieczenie:
Ochrona nowo położonych/gruntownie wyczyszczonych podłóg i  szybkie odświeżanie podłóg fabrycznie
zabezpieczonych powłoką poliuretanową. 
W  przypadku  zabiegów  pielęgnacyjnych,  zastosować  Emulsję  Zabezpieczającą  Połysk  nierozcieńczoną
i  rozprowadzić  jedną  warstwę  przy  pomocy  Quickstep  lub  Zestawu  do  nakładania  powłok
zabezpieczających  na  czystą  lub  wyczyszczoną  gruntownie  podłogę  wykonując  podłużne  ruchy.  Kiedy
powłoka  wyschnie  tak,  że  można  po  niej  chodzić,  należy  nałożyć  drugą  warstwę powłoki  w  kierunku
poprzecznym.  W  przypadku  intensywnie  użytkowanych  obszarach  można  nałożyć  trzecią  powłokę
i  pozostawić  do  wyschnięcia  na  12  godzin.  Aby  odświeżyć  podłogę  fabrycznie  zabezpieczoną  powłoką
poliuretanową  należy  wcześniej  dokładnie  wyczyścić  podłogę  za  pomocą  Gruntu  czyszczącego  lub  PU
Cleaner’a przed nałożeniem Emulsji Zabezpieczającej Połysk. W tym celu zalecamy użycie zielonego pada.

Czyszczenie codzienne:
Rozcieńczyć Emulsję Zabezpieczającą Połysk w proporcji od 1:100 do 1:200 (100/50ml do 10l zimnej wody)
i umyć podłogę roztworem. Nadaje się do usuwanie lżejszych zabrudzeń. W celu usunięcia mocniejszych
plam  (np.  w  korytarzach)  i  idealnego  rezultatu  czyszczenia  zalecamy  regularnie  myć  podłogę  PU
Cleaner’em.

Uwaga:
Należy unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów podczas aplikacji i schnięcia powłoki zabezpieczającej.
Przed aplikacją powłoki należy wyłączyć centralne ogrzewanie. W niektórych przypadkach powłoka może
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się sproszkować, jeśli jest stosowana na starym linoleum, które wydzielają biały pył w wyniku zastosowania
silnie zasadowych środków czyszczących. 

  4  ZUŻYCIE

Pierwsze zabezpieczenie/odświeżenie : ok. 2,5-3,5l/100m2.
Codzienna pielęgnacja: ok. 200ml/100m2.

  5  MAGAZYNOWANIE

Emulsja zabezpieczająca połysk powininna być magazynowana w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie
zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

  6  DANE TECHNICZNE

Skład:  Metylochloroizotiazolinon,  metylizotiazolinon,  bronopol,  perfumy,  rozpuszczalniki,  komponenty
pielęgnacyjne.
pH : 7,5-8 (skoncentrowany)
ADR/RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.
CLP:  tego  produktu  nie  obejmują  regulacje  CLP.  EUH208  zawiera  mieszaninę:  5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-on  [EC  no.  247-500-7]   oraz  2-metylo-2H-izotiazol-3-on  [EC  no.  220-239-6]  (3:1).  Może
powodować reakcje alergiczne.
Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci  z  gospodarstw domowych lub transportowane do
centrum recyklingu.

    7  UWAGI SPECJALNE

Prosimy  zwrócić  uwagę  na  nasze  zalecenia  techniczne  dot.  podłóg  i  budynków  na  stronie  www.dr-
schutz.com.

  8  DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Emulsja zabezpieczająca połysk.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Informacje  o  produkcie  w  zaktualizowanej  formie  są  dostępne  na  naszej  stronie  internetowej
www.dr-schutz.com lub na żądanie.
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Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH
Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17
65-722  Zielona Góra D-53175 Bonn
+48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40
andrzej.zabiega@dr-schutz.eu Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
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KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 
527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi
ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne.  Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi
zaleceniami.
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