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ANTI-STAT 

FLOOR FINISH 

Powłoka zabezpieczająca o 

właściwościach 

antystatycznych 

 
Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), 

linoleum, tarkiet, sztuczny i naturalny kamień itp. Tworzy trwałą powłokę o właściwościach 

antypoślizgowych, która ułatwia rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. 

 

POWIERZCHNIE 

     
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Preparat gotowy do użycia.  

Wydajność z 1 litra preparatu to około 50 – 65 m2 czyszczonej powierzchni. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
Dostępne pojemności: 3,78 L ,  

Wartość pH: 8,5 – 9,5; 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

 

Składnik podstawowy : akrylan polimerowy  
Opis : Emulsja wodna akrylu, związki chemiczne definiowane jako bezpieczne (zg. z normą 29CFR 
1915,4)  
Odporny na ścieranie  
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny  
Mrozoodporność : wytrzymuje 3 krotny cykl zamrożenie/topnienie do temp. – 10 °C  
Stabilność termiczna : trwały po miesięcznym przechowywaniu w temp. 50 °C  
Wilgotność w czasie aplikacji : 30-60% RH  
Właściwości antypoślizgowe : zgodnie z normą UL  
Ilość substancji stałych w roztworze : 20%  
 
 
Właściwości elektrostatyczne :  
Wskaźnik przewodnictwa ładunków elektrostatycznych : Umożliwia rozładowanie ładunku 
elektrostatyczne o napięciu 5000 Volt do zera w czasie poniżej 0,02 sekundy. Zgodnie z normą 
federalną 101C, metoda 4046  
Oporność powierzchniowa : 106- 109 Ohmów/square zg z normą ASTM-D 257  
Zalety :  
- zapobiega nagromadzeniu ładunków elektrostatycznych  

- odporny na ścieranie, nie ulega uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania  

- eliminuje koniczność instalowania specjalnych mat lub płytek podłogowych umożliwiających 
przepuszczanie ładunków elektrostatycznych  

- zapewnia trwały wysoki połysk posadzki  

- umożliwia łatwe przywrócenie połysku w miejscach uszkodzenia powłoki poprzez jej polerowanie  

- efektywny przy 12% RH  
 

 

Opakowania wykonywane są z bio- degradalnego plastyku  
Bezpieczeństwo zdrowotne :  
Produkt o niskim poziomie odoru, zawiera rozpuszczalniki bezpieczne dla zdrowia.  
Toksyczność:  

Produkt nie zawiera związków toksycznych określonych w normach Min. Zdrowia. 
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