
Clinex Dispersion
HARD
twardy preparat ochronny 
do posadzek
Preparat o silnych właściwościach nabłyszczających do posadzek, na bazie polime-
rów akrylowych i poliuretanowych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku,       
odporną na uszkodzenia. Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca do posadzek 
zapewnia długotrwały i bardzo intensywny połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje 
powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV, tarkiet i inne. Doskonale sprawdza się  
w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne pole-
rowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt 
połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa sub-
stancji stałych - 25%. Prawidłowo nałożona powłoka jest odporna na działanie środ-
ków dezynfekujących na bazie alkoholi. Produkt spełnia standardy ASTMD-2047-04 
w zakresie współczynnika tarcia statycznego.

Zastosowanie:
Do wodoodpornych, powierzchni takich jak: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podło-
gowe, tarkiet, PCV i inne.

1. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu stałe zanieczyszczenia 
2. Gruntownie wyczyścić posadzkę usuwając stare warstwy poli-

merowe produktem DISPERSION STRIPPER. Roztwór robo-
czy (w proporcji 1:4 lub stężony) rozprowadzić na czyszczonej 
powierzchni, pozostawić na 10-15 min nie dopuszczając do 
wyschnięcia preparatu. W celu uzyskania lepszego efektu na-
leży zastosować do tej czynności szorowarkę jednotarczową. 
Następnie zbieramy roztwór z czyszczonej powierzchni przy 
pomocy odkurzacza typu sucho/mokro. 

3. Neutralizujemy powierzchnię czystą wodą, którą zbieramy za 
pomocą odkurzacza typu sucho/mokro. Czynność powtarza-
my kilkukrotnie, aż do uzyskania neutralnego pH.

4. Czekamy, aż posadzka dokładnie wyschnie, w zależności od 
warunków panujących w pomieszczeniu minimalny czas wysy-
chania to około 1,5h.

5. Rozpoczynamy nakładanie preparatu zabezpieczającego przy 
pomocy odpowiedniego mopa. Po równomiernym nałożeniu 
pierwszej warstwy preparatu odczekujemy około 40 min. aż 
nałożona warstwa dobrze wyschnie. 

6. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw preparatu 
7. Po zakończeniu aplikacji należy pozostawić powierzchnię do 

wyschnięcia na co najmniej 1,5h.

• Tylko do użytku profesjonalnego.
• Przed użyciem produktu zaleca się wyko-

nanie próby przyczepności na fragmencie 
zabezpieczanej powierzchni podłogowej.

• Temperatura podłoża nie powinna być niż-
sza niż 10°C

• Nie można nakładać powłoki w warun-
kach bezpośredniego nasłonecznienia lub 
gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi       
powyżej 30°C

• Należy unikać przeciągów oraz zrezygno-
wać z wentylatorów

• Warunki nakładania: 20°C i 60% wilgotno-
ści względnej.

• Środki ostrożności: do 24h po aplikacji, 
podłogę chronić przed dużym natężeniem 
ruchu. 

• Nie używać silnie alkalicznych środków 
myjących, które mogą zniszczyć powstałą 
powłokę.

Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami
• Dodatkowe informacje zamieszczone są                 

w karcie charakterystyki produktu

Warunki przechowywania/magazynowania:
• Przechowywać produkt w temperaturze od 

5 do 25°C
• Nie dopuścić do przemrożenia produktu
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, 

SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu

Dostępne opakowania: 1 L, 5 L
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