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Vyplňovač/vysoce lesklá disperze na kamenné podlahy 

Popis 
Prémiová vysoce lesklá disperze speciálně vyvinutá pro pokládku na kámen, 
teraso, neglazované keramické dlaždice a mramor. Produkt má excelentní 
přilnavost a proto není zapotřebí před položením aplikovat další vyplňovače. 
Může být aplikován v jedné vrstvě za účelem vyplnění pórů a usnadnění 
denního čištění, nebo jako vícevrstvý za účelem navýšení lesku a zlepšení 
vzhledu podlahy. 

Klíčové vlastnosti 
• zajišťuje lesk a vytváří odolnou ochrannou vrstvu 
• výborně přilnavý na kamenné podlahy 
• vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou 

úpravu  

Výhody 
• Chrání podlahy před předčasným opotřebením. 
• Usnadňuje pravidelné čištění. 
• Nežloutne vlivem UV záření a dodává tak podlaze rovnoměrný lesk. 
• Aplikace jedné vrstvy zaplňuje póry a usnadňuje čištění. Aplikace více 

zajišťuje vysoký lesk a odolnost vůči ošlapání. 
• Zaručuje bezpečnost pro vaše zaměstnance i zákazníky. 

Návod k použití 
Jen pro profesionální použití.  

Dávkování 
Používejte neředěný. 
Použití: 
Aplikujte na hloubkově vyčištěné, opláchnuté a suché podlahy. Naneste 
na podlahu malé množství prostředku, ještě za vlhka rozetřete aplikátorem 
v pruzích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly, nechte 
vyschnout. Pro snadnější čištění porézních podlah naneste jednu vrstvu.  
2-3 vrstvy prostředku vytvoří vysoce lesklou povrchovou úpravu, která může být 
ošetřována běžnými metodami (strojové čištění, sprejování, atd.). V případě jiné 
povrchové úpravy (např. pro matný nebo sametový lesk) aplikujte 1-2 vrstvy. Po 
aplikaci poslední vrstvy nechoďte min 60 minut po ošetřené podlaze. Používejte 
při teplotě nad 5°C.  

Důležité upozorn ění 
Neřeďte vodou a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte na glazované 
keramické podlahy. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí. 
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Technické údaje 
vzhled: bílá kapalina 
relativní hustota při 20°C: 1,03 
pH (neředěný): 8,5 
spotřeba: 15 - 40 ml/m2 
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci 

Bezpečná manipulace a skladování 
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje 
jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách http://msds.diversey.com. 
 
 
 


