DURALOCK

Wzmocniona uretanem o
zwiększonej grubości powłoka
zabezpieczająca do posadzek

Doskonały środek nabłyszczający do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniający
wysoką trwałość i połysk. Posiada wspaniałe właściwości wyrównujące, należy stosować szczególnie tam,
gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Preparat charakteryzuje się wyjątkowo dużą zawartością
wysokiej jakości substancji stałych, dzięki czemu po wyschnięciu tworzy powłokę zabezpieczającą o
zwiększonej grubości. Odporny na dezynfekcję. Posiada właściwości anty-poślizgowe. Preparat można
stosować na wszystkie rodzaju podłogi twarde: winyl (PCV), płytki, lastriko, linoleum, beton, oraz
wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu.
Szczególnie polecany do zabezpieczania posadzek w supermarketach, magazynach, szkołach, szpitalach
oraz budynkach użyteczności publicznej itp. Zapewnia trwałą powłokę ochroną, o wysokim połysku.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

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

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty lub Swish
Extreme UHS Stripper
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę
3. Nałożyć 2-3 warstwy Swish Duralock UHS Floor Finish mopem lub aplikatorem. Odczekać
minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg
zastosować podkład uszczelniający Dynasty lub Stone & Tile lub nałożyć 2 dodatkowe warstwy
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4. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania
Konserwacja:
1. Codziennie zamiatać podłogę na sucho mopem
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine
3. Reperować uszkodzenia miejscowe przy pomocy Swish Sun-Up

INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 18,9L;
Wartość pH: 8,4;
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
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