ć
w
oś
No

TM

Quality Cleaning Products

Bezpieczniejszy,
na bazie wody,
preparat do podłóg drewnianych
Po prostu niektóre podłogi mają więcej szczęścia niż inne

Swish Polska jest polskim oddziałem Swish Canada- lidera w dziedzinie produkcji
chemicznych środków czystości na rynku kanadyjskim oraz amerykańskim,
firmy istniejącej od 1956 roku

Antypoślizgowość
- preparaty zabezpieczające
posadzki

PROGRAM
Podłogi z drewna bardzo często są wizytówką budynków. Ich
doskonały stan i połysk decydują o ogólnym pozytywnym
wrażeniu gości i osób pracujących w tych pomieszczeniach.
Sprawdzony, dobry program konserwacji takich posadzek, podkreśla ich naturalne piękno
i gwarantuje długotrwałe i bezpieczne ich użytkowanie. Dokonując wyboru metody pielęgnacji
takich posadzek powinieneś zapoznać się z Programem Odnawiania i Pielęgnacji Podłóg
Drewnianych firmy Swish.
Podczas gdy większość podłóg drewnianych jest odnawianych poprzez zabieg cyklinowania
i ponownego lakierowania powierzchni, Program Odnawiania i Pielęgnacji Posadzek
Drewnianych firmy Swish jest bezpieczniejszy dla posadzki i może być wykonany znacznie
niższym kosztem w porównaniu do metod tradycyjnych.
System firmy Swish eliminuje czasochłonny i pyłotwórczy zabieg cyklinowania, stropowania
i ponownego uszczelniania i lakierowania posadzki. Nasz system zapewnia wyschnięcie
posadzki w czasie 1-2 godzin i jej gotowość do pełnego użytkowania w ciągu 24 godzin.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I KORZYŚCI
BEZPIECZEŃSTWO
Posiada certyfikat UL potwierdzający antypoślizgowość
Niższy poślizg
Bezpieczny dla zdrowia i bez uciążliwego zapachu
Jednoskładnikowa receptura

EFEKT
GOTOWY JUŻ PO
24 H OD APLIKACJI

NIŻSZY KOSZT
O około 25% większa trwałość
Większa wydajność - 1L na 20-25m2
Szybsze schnięcie (ok. 1-2godz.)

ŁATWA APLIKACJA I PIELĘGNACJA POSADZKI
Rozprowadzić preparat Swish Prep, po czym spłukać i umyć posadzkę,
a następnie rozprowadź preparat Gym Finish
Łatwy do odnowienia w miejscach dużego natężenia ruchu
Może być polerowany
Równomiernie pokrywa posadzkę

Unikalna metoda odnawiania w przeciwieństwie do tradycyjnych metod odnawiania warstw zabezpieczających podłogi sportowe

www.swishclean.pl

INFORMACJA O PRODUKTACH
SWISH PREP, poj.1L, 5L
Preparat o podwójnym działaniu. Stosuje się go do czyszczenia i mycia podłóg
drewnianych przed nałożeniem warstwy nabłyszczającej i polerowaniem. Użyty
przed zabiegiem nabłyszczania, usuwa z posadzki drobiny brudu i czarne
zarysowania z obuwia, doprowadzając posadzkę do jednolitego matowego wyglądu,
gotową do nałożenia warstwy nabłyszczającej GYM FINISH.

GYM FINISH,

poj. 1L, 5L

Ta jednoskładnikowa mieszanka akrylowa, o wysokiej zawartości ciał stałych oraz wysokim
połysku stanowi zdumiewający postęp w stosunku do konwencjonalnych preparatów
nabłyszczających do podłóg drewnianych. Gwarantuje trwały piękny wygląd i trwałe
zabezpieczenie wszelkiego typu posadzek drewnianych. Krótki, 1-2 godz. czas schnięcia
każdej warstwy oznacza obniżenie do 24 godzin czasu gotowości posadzki do ponownego
użytkowania. Jednoskładnikowa receptura uwalnia od konieczności mieszania składników
przed aplikacją.

SWISH CLEAN, poj. 1L, 5L
Preparat czyszczący o neutralnym odczynie pH przeznaczony do mycia średnio
i silnie zabrudzonych posadzek. Nisko pieniący się i nie wymagający spłukiwania
preparat nie spowoduje zmatowienia posadzki drewnianej, obojętnie czy do mycia
przystąpimy z użyciem białego mopa lub automatu myjącego. Preparat rozpuszcza
osady oraz inne zanieczyszczenia nadając posadzce lśniący wygląd.

SPOSÓB UŻYCIA
APLIKACJA

PIELĘGNACJA

·

Upewnij się, że podłoga jest właściwie
uszczelniona i nabłyszczona preparatem
GYM FINISH
· Myć za pomocą preparatu SWISH CLEAN
z użyciem automatu myjącego wyposażonego w czerwony pad lub mopem
z mikrofazy; pozostawić do wyschnięcia
· Polerować za pomocą padów z włosiem
dla zapewnienia wysokiego połysku

·

·

·

·

·
·

Zamieć podłogę i usuń z niej ślady gumy
do żucia i naklejki
Rozprowadź mopem SWISH PREP, aby
usunąć z posadzki silne zabrudzenia
i czarne ślady z obuwia
Przeszoruj posadzkę szorowarką
z papierem o granul. 80-100 lub czarnym
padem, aby zapewnić posadzce
dostateczną przyczepność warstwy
nabłyszczającej
Umyj posadzkę, aby usunąć z niej
wszystkie luźne pozostałości po
szorowaniu
Nałóż cienką równą warstwę preparatu
GYM FINISH rozprowadzając ją wzdłuż
słoi desek
Pozostaw na 1-2 godziny do wyschnięcia
Nałóż drugą warstwę GYM FINISH

·

PRZEDŁUŻONA
ŻYWOTNOŚĆ PODŁOGI O

25 %

Po prostu niektóre podłogi mają więcej szczęścia niż inne
www.swishclean.pl
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Jesteśmy ekspertami w dziedzinie pielęgnacji posadzek.
Nasi specjaliści mogą Ci służyć poradą i profesjonalna analizą potrzeb Twoich posadzek.
Kontaktuj się z nami poprzez www.swishclean.pl aby otrzymać więcej informacji.

SWISH POLSKA SP. Z O.O.
UL.PAŃSKA 73
00-834 WARSZAWA

swishclean.pl

TEL. 22 31 47 102
biuro@swishclean.pl

