
  1  OPIS PRODUKTU

Dyspresja  polimerowa(obiektowa)  przeznaczona  do  zabezpieczania  i  pielęgnacji  podłóg  poddanych
gruntownemu  czyszczeniu.  Zmniejsza  przyczepność  brudu  i  ułatwia  pielęgnację.  Pozostawia
antypoślizgową jedwabiście matową powłokę. Powłokę można poddawać całkowitemu lub częściowemu
odnowieniu  z  zastosowaniem  maszyny  jednotarczowej.  Spełnia  normy  E  DIN  51131  w  klasie
antypoślizgowości oraz DIN 18032 dla podłóg sportowych.

  2  PRZEZNACZENIE

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

  3  SPOSÓB UŻYCIA

Przed  użyciem  należy  intensywnie  wstrząsnąć  pojemnikiem  z  Secura  Matowa  Powłoka  Polimerowa.
Nałożyć  równomiernie  cienką  warstwę  na  odpowiednio  przygotowaną  podłogę  (po  instalacji  lub  po
gruntownym czyszczeniu) przy pomocy Zestawu do Nakładania Powłok. Po około 45 min. należy nałożyć
drugą warstwę w kierunku poprzecznym do poprzedniej warstwy. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
na ok. 8 godzin.

Uwaga:
- Podczas aplikacji  oraz schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać przeciągów i silnego
nasłonecznienia  oraz  ochronić  powierzchnię  przed  kurzem.  Należy  wyłączyć  centralne  ogrzewanie
podłogowe.

  4  ZUŻYCIE

1l = 20m2 przy dwóch warstwach.

  5  MAGAZYNOWANIE

Secura  Matowa  Powłoka  Polimerowa powinna  być  magazynowana  w  suchym  i  chłodnym  miejscu
w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed mrozem.



  6  DANE TECHNICZNE

pH : 7,5 (skoncentrowany)
GISCODE: GE 30
Dane dot. składników (zalecenie EC): mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych.
Zawiera: Benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, perfumy, limonene, rozpuszczalniki, komponenty 
pielęgnacyjne.

    7  UWAGI SPECJALNE

Produkt certyfikowany przez:

Otto-Graf Institute dla materiałów budowlanych, University of Stuttgard, Niemcy, sekcja 46 dla podłóg 
sportowych.

  8  DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Secura Matowa Powłoka Polimerowa.
- 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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