DYNASTY

Preparat impregnująco –
zabezpieczający do podłóg

Wysokiej jakości preparat impregnująco - zabezpieczający do podłóg nieelastycznych, który po wyschnięciu tworzy
trwałą, bezbarwną powłokę o dużym połysku. Całkowicie uszczelnia posadzkę. Preparat zalecany szczególnie do
uszczelniania posadzek w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dynasty stosowany jest do zabezpieczenia
porowatych, twardych, wodoodpornych podłóg, np.: z kamienia sztucznego, marmuru, lastryko, płytek kamiennych,
cementowych, betonowych, cegły, żywicznych, tarket itp. Może być także stosowany na posadzki lekko sprężyste.
Posiada właściwości anty poślizgowe oraz jest odporny na środki dezynfekujące. Zaleca się nakładanie od 2 do 3
warstw. W celu uzyskania większego połysku, należy dołożyć dodatkowe warstwy preparatu, lub zastosować finisze
firmy SWISH. Ze wzglądu na różnorodność podłóg zaleca się wykonanie próby przyczepności, przed
zabezpieczeniem całej powierzchni.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 50 – 65 m2
powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przed użyciem preparatu należy usunąć stare zabrudzenia za pomocą preparatu Swish Strip lub
Liberty
2. Zneutralizować posadzkę poprzez umycie preparatem neutralnym i odessaniu odkurzaczem
3. Nałożyć preparat uszczelniający Dynasty, następne warstwy dokładać po wyschnięciu.
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4. Zaleca się nałożenie od dwóch do trzech warstw w odstępie czasu minimum 30 minut
5. Pełne utwardzenie następuje po 12 godzinach
INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 3,78 L; 18,9 L;
Wartość pH: 7,6;
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi.
Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
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