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TRIED’n’TRUE 
Uniwersalna powłoka 

zabezpieczająca o średnim 

połysku i właściwościach 

regeneracyjnych 

 
Uniwersalna powłoka zabezpieczająca o do posadzek, nadająca połysk bez konieczności polerowania. Powłoka nie 
proszkuje się i jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych oraz środków na bazie alkoholu. Posiada 
właściwości antypoślizgowe. Polecany do powierzchni z linoleum (PCV), tarkiet, gumy, powierzchni betonowych, 
drewnianych, lastriko, płytek ceramicznych i terakoty, a także jako zabezpieczenie i konserwacja dla parkietów 
lakierowanych. Produkt ten tworzy na podłodze trwałą powłokę, odporną na ścieranie i wszelkiego rodzaju ślady 
związane z eksploatacją (zarysowania, uszkodzenia mechaniczne). Preparat może być również stosowany do 
pielęgnacji i regeneracji istniejących powłok nabłyszczających. Środek o łagodnym zapachu. 

  
 
 

 

POWIERZCHNIE 

   
 
 
 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
 
 
 
 
 

 DOZOWANIE 

Zabezpieczenie 

posadzki - 

polimeryzacja 

Preparat gotowy do użycia 

Mycie z 

nabłyszczaniem 

oraz odnawianie 

10 – 200 ml preparatu do 1 

litra płynu roboczego 

Wydajność z 1 litra około 50 -65 m2  
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INSTRUKCJA UŻYCIA 

1. Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok preparatem Extreme, Liberty lub Swish Strip 
2. Zneutralizować posadzkę 
3. Nałożyć 2 do 3 warstw Tried’n’True. Odczekać minimum 30 min pomiędzy kolejnymi warstwami. W 

przypadku porowatych lub kamiennych podłóg zastosować podkład lub uszczelniacz Swish Dynasty lub 
Stone’n’Tile 

4. Do codziennej pielęgnacji używać preparatów SP-100 Floral, SP-100 Citro, Sunbeam lub Wash’n’Shine 
5. W celu regeneracji uszkodzonych powłok polimerowych rozpylić na posadzce preparat Tried’n’True 

rozcieńczony wodą w proporcji od 10 do 200 ml na 1L wody, a następnie przepolerować lub przemyć 
posadzkę używając mopa  

 
INFORMACJE DODATKOWE 

Dostępne pojemności: 3,78L, 18,9L 

Wartość pH: 7,5 – 9,0 

PZH: NR HŻ /16718/00 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;  

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!; 

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia. 
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