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ES89 BLOCKADE 

CONCRETE SEALER 

Akrylowy 

preparat 

uszczelniający 

 

Termoplastyczny preparat zabezpieczający do posadzek wykonanych z betonu, płytek 

terazzo i kamienia. Bardzo skuteczny uszczelniacz na bazie akrylu doskonale nadaje się do 

uszczelniania porowatych powierzchni, blokuje przed wnikaniem wody, olejów, a także przed 

kumulowaniem się osadów mineralnych. Łatwy w aplikacji, szybkoschnący. Tworzy trwałą 

powłokę zabezpieczającą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. Pozostawia 

długotrwały, atrakcyjny połysk i posiada właściwości antypoślizgowe. Szczególnie polecany  

do stosowania w magazynach, zakładach przetwórstwa spożywczego i podobnych obiektów.  

 

 

 

POWIERZCHNIE 
   
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
 

 
 
 
 

 

Wydajność z 1 litra preparatu to około 50 - 60 m2 czyszczonej powierzchni. 
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

 

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatów Swish 

Liberty lub Extreme UHS Stripper. 
2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę. 

3. Nałożyć 3 warstwy ES89 BLOCKADE – Concrete Sealer mopem lub aplikatorem. 
Odczekać ok 40 min. pomiędzy warstwami w zależności od wilgotności pomieszczenia. 
W przypadku porowatych lub kamiennych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy 

preparatu. 
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, 
Sunbeam  lub Wash’n’Shine. 

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

Sun Up. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 18,9L 
Wartość pH: 8,0 – 9,0 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji 
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP! 
 

 

OSTRZEŻENIA 

 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

W PRZYPADKU KOTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody 

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 wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się 

pod opiekę lekarza. 

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 
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