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POLY LOCK 

ULTRA  

Powłoka zabezpieczająca o 

wysokim połysku 

 

Środek do profesjonalnego zabezpieczenia posadzek twardych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim 
połysku, odporną na ścieranie, uszkodzenia i zarysowania. Doskonały środek nabłyszczający do 
posadzek dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości. Wspaniałe właściwości wyrównujące 
wielokrotność warstw i trwałość. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest 
jeszcze lepszy.  
Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, 

tarkiet, sztuczny i naturalny kamień itp. Produkt odporny na środki dezynfekujące, posiada właściwości 

antypoślizgowe. Bardzo łatwo poleruje się, dzięki czemu łatwo usunąć wszelkie ślady związane z 

eksploatacją podłogi. 

 

 

 

POWIERZCHNIE 

   
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 
 
 

 DOZOWANIE 

Zabezpieczenie 

posadzki 
Preparat gotowy do użycia 

Mycie z 

nabłyszczaniem oraz 

odnawianie 

10 – 200 ml preparatu do 

1 litra wody 

Wydajność z 1 litra preparatu to około 50 – 65 
m2 
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SPOSÓB UŻYCIA 

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Liberty lub Swish 
Strip  

2. Starannie umyć i zneutralizować posadzkę  

3. Poly Lock Ultra może być także stosowany na istniejące powłoki ochronne będące jeszcze w     
dobrym stanie 

4. Nałożyć 2-3 warstwy Poly Lock Ultra. Odczekać minimum 30 min. pomiędzy warstwami. W razie 
potrzeby nakładać dodatkowo kolejne warstwy aż do osiągnięcia pełnego połysku  

5. Pozwolić na wyschnięcie przed przystąpieniem do polerowania  
 

Pielęgnacja 
 

1. Zamiatać posadzkę na sucho min. raz dziennie  
2. Myć za pomocą preparatu SP – 100, Sunbeam lub Wash n Shine 
3. Przywracać połysk poprzez rozpylanie preparatu Sun Up Spray Buff i froterować/polerować  
4.  

W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat Poly Lock Ultra 

rozcieńczony wodą w proporcji od 1:5 do 1: 100 a następnie przepolerować lub przemyć posadzkę 

używając mopa. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
Dostępne pojemności: 3,78 L; 18,9 L 

Wartość pH: 8,0 – 9,0; 

PZH: NR HŻ /03008 / 0 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 

 

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem 

(WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. 

 

OSTRZEŻENIA 

Chronić przed dostępem dzieci.  
Działa drażniąco na oczy. Unikać bezpośredniego kontaktu z okiem. W przypadku dostania się płynu do oka, płukać 
wodą przez okres 15 minut. Skontaktować się z lekarzem.  
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