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DURATION 
Wzmocniona uretanem powłoka 

zabezpieczająca 

 
Profesjonalny preparat na bazie uretanów i polimerów akrylowych do zabezpieczania 

posadzek. Zapewnia wysoki i długotrwały połysk. Powłoka została wzmocniona uretanami 

dzięki czemu wykazuje zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Doskonale 

wnika w mikropęknięcia wyrównując i uszczelniając je. Świetnie sprawdza się na 

zniszczonych posadzkach. Duration tworzy odporną na działanie środków dezynfekcyjnych 

powłokę o właściwościach antypoślizgowych (zgodnie z normami ASTM D 2047). Może być 

stosowany na każdego rodzaju posadzki twarde, na przykład PCV, lastryko, linoleum, beton 

czy wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Dzięki wzmocnionej strukturze, świetnie 

sprawdza się w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, chroniąc posadzkę przed 

zarysowaniami, śladami po obuwiu i innymi uszkodzeniami powstającymi w wyniku silnego 

użytkowania. Trwała powłoka ułatwia utrzymanie posadzki w idealnej czystości. Może być 

nakładana metodą High-Speed przy użyciu polerek wysokoobrotowych. 
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

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

m2 powierzchni. 

 

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatów Swish 
Liberty lub Extreme UHS Stripper. 

2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę. 
3. Nałożyć 2-3 warstwy Swish Duration Floor Finish mopem lub aplikatorem. Odczekać 

minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W przypadku porowatych lub kamiennych 

podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy Swish Duration. 
4. Pozwolić na dokładne wyschnięcie (minimum 12 godzin).  

5. Dla uzyskania lepszego efektu wizualnego (połysk) należy polerować powłokę przy 
użyciu odpowiednich padów.  

 

Konserwacja: 

1. Codziennie zamieść posadzkę na sucho usuwając luźne zabrudzenia. 

2. Myć preparatami Swish SP–100 Floral, SP-100 Citro, SP-105 Nano Clean & Shine, 
E10 Neutral, E11 Orange, Sunbeam lub Wash’n’Shine. 

3. Miejscowe uszkodzenia należy regenerować na bieżąco przy użyciu preparatu Swish 

Sun Up. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 3,78L lub 18,9L 

Wartość pH: 8,0 – 9,0 

PZH HŻ 02757/01 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP! 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 
 

 

Działa drażniąco na oczy.  

Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować ochronę oczu.  

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
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