
OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE
● tworzy trwałą połyskową warstwę polimerową
● odświeża i regeneruje warstwy polimerowe
● myje i pielęgnuje podłogi zabezpieczone i niezabezpieczone powłokami polimerowymi
● zabezpiecza przed wnikaniem brudu
● posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

Dzięki specjalnej formule chemicznej GLOSS PROTECT MULTI jest produktem, który w zależności od zastosowanego stężenia posiada 3 funkcje  
może być używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji oraz mycia podłóg. Nadaje się do stosowania na wszelkich wodoodpornych 
posadzek (np. PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny). Nie nadaje się do niezabezpieczonego drewna.  Charakteryzuje się niską 
piennością.  Przeznaczony do mycia ręcznego oraz do automatów szorująco-zbierających. Nie wymaga spłukiwania wodą.

SPOSÓB UŻYCIA*

KONSERWACJA i NABŁYSZCZANIE: środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy 
MULTI przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej.
RENOWACJA: w przypadku konieczności regeneracji warstwy polimerowej środek rozcieńczyć w stosunku 1 :20 do 1 :5 ( 500 ml – 2000 ml 
środka na 10L wody), spryskać równomiernie powierzchnię i wypolerować polerką wysokoobrotową.
MYCIE: w przypadku  mycia i pielęgnacji podłóg,  środek rozcieńczyć w stosunku 1 : 50 do 1 :400 (25 ml – 200 ml środka na 10L wody).
Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię.
USUWANIE: do usuwania warstwy polimerowej używać  STRIPPER, STRIPPER ULTRA lub SBN

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................Mleczna dyspersja
Zapach................................charakterystyczny, kwiatowy
Gęstość w 200C [g/cm³].......1,00 – 1,04
pH koncentratu...................6,0 – 7,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Alkohole, C7-11, etoksylowane >5-20 EO.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +35°C, z dala od 
źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemrożenia.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

Środek 3 w 1 do mycia, konserwacji i nabłyszczania
oraz do renowacji 
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