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INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 802.902   10L kanister (60 x 10L / Pal.)    

• nowoczesny preparat zawierający składniki syntetyczne o wysokiej 
  przyczepności. 
• odznacza się dużą zdolnością wypełniania powierzchni porowatych 
   i absorbujących wodę. 
• pozostawia powłokę jednolitą, błyszczącą, odporną na ścieranie 
  czy inne zniszczenia, powstałe np. w wyniku chodzenia. 
• dyspersja podkładowa nie nadaje się do polerowania ani obróbki 
  maszyną wysokoobrotową. 
 
 

ZASTOSOWANIE:
Stosować do wszystkich powierzchni wodoodpornych, porowatych i gładkich, np. z PCV, linoleum, 
kamienia naturalnego, posadzek z cementu i żywicy syntetycznej. Również jako podkład pod 
warstwy polimerowe, szczególnie w przypadku podłóg, na których bezpośrednie położenie poli-
meru nie przynosi zadowalającego efektu. Nie stosować do wykładzin kauczukowych.      

SPOSÓB U YCIA:Ż
Nakładać na powierzchnię idealnie czystą, zmytą środkiem do gruntownego czyszczenia,
zneutralizowaną i suchą. Przed rozpoczęciem nakładania preparatu należy zapewnić wyrównaną 
temperaturę pomieszczenia i samej podłogi ok. 10-20°C. Urządzenia grzewcze, które mogłyby
spowodować przegrzanie, należy wyłączyć. Koniecznie zadbać o dopływ świeżego powietrza.
Rozprowadzić 1-2 cienkie warstwy preparatu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, upewnić się, 
czy poprzednia dobrze wyschła. Czas wysychania przy dobrej wentylacji, w zależności od tempe-
ratury wynosi około 20-30 min. W przypadku wykładzin o dużej absorpcji, oprócz linoleum, jako 
pierwszą warstwę należy zastosować preparat w rozcieńczeniu z wodą 1:1. Jako trzecią warstwę 
zaleca się powłokę polimerową TRIGOMAT lub MAMMUT. Przed zastosowaniem produktu nale y ż
sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ciwego ć ść ą ś
u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ż ś
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn  
Zapach .............................…... przyjemnie świeży 
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1030 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8,5-9   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................     anionowe związki powierzchniowo czynne, 
Dodatkowo:  .....................................……     środki konserwujące.
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Dyspersja podkładowa pod powłok  polimerow  ę ą

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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