ETERNITY
UNIWERSALNA, O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI, POWŁOKA ZABEZPIECZAJĄCA DO
PODŁÓG
Opis i zastosowanie:
ETERNITY jest preparatem umożliwiającym wysokie nabłyszczenie posadzki po nałożeniu mniejszej ilości powłok
ochronnych niż w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. ETERNITY charakteryzuje się
wysoką trwałością i odpornością na zarysowania. Stanowi doskonale zabezpieczenie dla wszelkiego typu
posadzek – linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowanych, terazzo, betonowych, a także dla dobrze
uszczelnionych posadzek drewnianych. Nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i
alkoholi. Preparat posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe spełniające normę ASTM D2047. Zawiera
5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.
Eternity można stosować na wszystkie rodzaju posadzki: linoleum, (PCV), winylowych, asfaltowych, gumowych,
terazzo, betonowych oraz wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach
natężonego ruchu. Zapewnia trwałą powłokę ochroną, która ułatwia codzienne mycie podłogi. W celu
przywrócenia połysku posadzki, w miejscach gdzie występują uszkodzenia/zarysowania powłok
zabezpieczających należy wykonać zabieg preparatem SWISH SUN UP SPRAY BUFF poprzez polerowanie lub
rozpylić na posadzce preparat TRIED N TRUE rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100.
Sposób użycia i rozcieńczenie:

Preparat gotowy do użycia.
Wydajność: z jednego litra około 50- 65m2
Nałożenie:
1. Przed nałożeniem nowej powłoki Eternity, usunąć stare powłoki ochronne za pomocą strippera LIBERTY,
SWISH STRIP lub EXTREME.
2. Zebrać rozpuszczone stare powłoki ochronne z posadzki za pomocą odkurzacza, starannie spłukać i
zneutralizować posadzkę.
3. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni zaleca się położyć 1-2 warstwy podkładu STONE N TILE lub
DYNASTY.
4. Nałożyć 2-3 powłoki ETERNITY zachowując 30 minutowe przerwy pomiędzy kolejnymi warstwami dla
ich dokładnego wyschnięcia.
Pielęgnacja:
1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie
2. Myć za pomocą preparatów neutralnych jak np. Sp-100, SP-100 CITRO, SUNBEAM, WASH N SHINE, E10,
E11
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu SUN UP SPRAY BUFF i froterowanie/polerowanie.
4. W przypadku braku polerki, przemyć podłogę preparatem TRIED N TRUE w proporcji od 1L na 5L wody
do 1L na 100L wody
Pojemność – 3,78L, 5L, 18,9L
WARTOŚĆ pH = 9,0
OKRES PRZYDATNOŚCI- 36 miesięcy od daty produkcji
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP!
OZNACZENIA DODATKOWE - piktogramy charakteryzujące sposób użycia
PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd.Peterborough Ontario Kanada
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