KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

zabezpieczanie posadzek

Clinex
Dispersion Hard
Ochronna powłoka polimerowa
•
•
•
•
•
•

Dostępne
opakowania:

Indeks

Nazwa indeksu

77-671

CLINEX Dispersion HARD 1L

Produkt bezpieczny dla użytkownika oraz środowiska
(brak klasyfikacji)
Przeznaczony do miejsc o dużym natężeniu ruchu
Zapewnia trwały połysk
Posiada właściwości antypoślizgowe
Odporny na ścieranie
Nadaje satynowy połysk

77-672 CLINEX Dispersion HARD 5L

Właściwości:

Sposób użycia:

Preparat do posadzek na bazie polimerów akrylowych
i poliuretanowych o właściwościach nabłyszczających. Tworzy trwałą powłokę odporną na uszkodzenia.
Wzmocniona uretanem powłoka, zabezpiecza posadzki przed wnikaniem zabrudzeń oraz zarysowaniami. Preparat można stosować na wszystkich rodzajach
powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne.
Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem
wysokoobrotowymi maszynami, podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji
i przedłuża trwałość nałożonej powłoki. Zawartość
procentowa substancji stałych to ok. 25%. Prawidłowo nałożona powłoka jest odporna na działanie
środków dezynfekujących na bazie alkoholi. Produkt
spełnia standardy ASTMD-2047-04 w zakresie współczynnika tarcia statycznego.

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu
zanieczyszczenia. Stare warstwy polimerowe
usunąć produktem Clinex Dispersion STRIPPER
3. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i dobrze
osuszoną powierzchnię równomiernie nałożyć
preparat przy pomocy mopa. Po równomiernym
nałożeniu pierwszej warstwy preparatu odczekać
około 40 min. aż do całkowitego wyschnięcia
nałożonej warstwy
4. W zależności od pożądanego efektu końcowego,
zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka. Każdą
kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po
całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy
(minimalny czas wysychania: 40 min.)
5. 5. Po zakończeniu aplikacji, powierzchnię należy
pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h
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Zawartość
substancji stałej
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Temperatura podłoża 10-30°C

Polimer akrylowy
oraz poliuretanowy

✓

Polimer akrylowy

PCV

9

Linoleum

HARD

Lastriko

informacje
pH
& zastosowania

Warunki aplikacji Unikać przeciągów, wyłączyć wentylatory

ZASTOSOWANIA
Kamień betonowy

INFO

✓

~25%

Wilgotność pomieszczenia 60% wilgotności względnej
Środki ostrożności do 24h po aplikacji, podłogę chronić przed
dużym natężeniem ruchu
Użytkowanie Nie używać silnie alkalicznych środków
myjących, które mogą zniszczyć powstałą
powłokę

UWAGA:

BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
Przed użyciem produktu, w mało widocznym miejscu, zaleca się
wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej
powierzchni podłogowej
•
Nie stosować preparatu na powierzchnie nieodporne na wodę
•
Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą
zniszczyć warstwę polimerową
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe
na skutek użycia produktu w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem.

•
•

•
•
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Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
•
•

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE
ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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