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Art. Nr 162.832    
 • powłoka ochronna na bazie dyspersji polimerowej do powierzchni
   wodoodpornych.
• samonabłyszczająca.
• odpowiednia do polerowania maszyną wysokoobrotową.
• do stosowania w koncentracie lub rozcieńczeniu.
• krótki czas schnięcia.
• zalecana regeneracja uszkodzonej powłoki z zastosowaniem 
  systemu „na sucho Solex”.
• tworzy wysokopołyskową antypoślizgową powłokę ochronną.
   

 
 

ZASTOSOWANIE:
Preparat zalecany jest do stosowania na powierzchniach wodoodpornych gładkich jak i 
porowatych. Szczególnie do zabezpieczania: kauczuku, PCV, zagruntowanego linoleum, 
niepolerowanego kamienia naturalnego i sztucznego, płytek podłogowych w obszarach o 
mniejszym obciążeniu zanieczyszczeniami i o wyższych wymaganiach dotyczących połysku. 
       SPOSÓB U YCIA:Ż
Przed nałożeniem ALL IN ONE CARE należy zmyć posadzkę środkiem do gruntownego 
czyszczenia. Grzejniki lub inne źródła ciepła powinny zostać wyłączone. Powierzchnia powinna 
być sucha. Nanieść 1- 3 cienkie warstwy , zachowując odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy 
kolejnymi warstwami (około 30 minut). Ostrożne użytkowanie możliwe jest po 2 godzinach. 
W celu osiągnięcia większej trwałość, zaleca się polerowanie maszyną wysokoobrotową suchej 
powłoki. Pielęgnacyjne mycie wykładzin zabezpieczonych : 20 – 40 ml na 8 l wody. Pielęgnacyjne 
mycie wykładzin niezabezpieczonych : 40 – 60 ml na 8 l wody. Do codziennego mycia zaleca się 
stosowanie BLUE STAR, ALKODET.  Za nieprawidłowe u ytkowanie i spowodowane tym ż
ewentualne szkody odpowiedzialno  ponosi u ytkownik. Chroni  przed mrozem!      ść ż ć

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn   
Zapach .............................…... przyjemnie świeży  
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...     anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne 
Dodatkowo:  ....................................…....     środki konserwujące
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

ALL IN ONE CARE
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Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 
www.kleen-purgatis.pl

Identyfikacja zagro e :ż ń

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków 
                       niebezpiecznych. 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi     
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