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Podlahový ochranný povrchový nátěr s vysokým obsa-
hem pevných částic, který je vhodný i pro UHS leštění. 
Vytváří povrch, který je tak tvrdý a odolný, že výrazně 
prodlužuje dobu re-aplikačních cyklů. Vytváří vynikající 
lesk, odolnost vůči škrábancům a dlouhou životnost

Náš nejtvrdší a nevíce
          odolný podlahový nátěr.

Balení výrobku

OBJ.KÓD: PE103
objem:  10 l

Doporučené povrchy: 
Tvrdé podlahy - teraco, mramor,beton, dlažba, epoxidy aj.
Pružné podlahy - včetně vinyl-azbestových dlaždic 
(v kombinaci s podkladním nátěrem First Step Sealer)                                

Návod na PRVNÍ APLIKACI:
Podlahu důkladně očistěte, případně zbavte předchozího 
nátěru. 
Na mytí podlahy použijte prostředek Eclipse Neutral Clea-
ner a poté opláchněte čistou vodou.
Pokud podlaha nemá neutrální pH, zneutralizujte ji 
prostředkem Envirostar Green All Puprose Neutralier.
Pomocí čistého mopu z mikrovlákna naneste 4-6 vrstev 
ochranného nátěru, mezi jednotlivými vrstvami nechte 
podlahu důkladně uschnout.
Upozornění: Na staré, porovité nebo hodně frekventované 
podlahy použijte nejprve doporučený podkladový nátěr 
(PE403, PE 401, celkový počet vrstev podkladového a 
pochranného nátěru by neměl přesáhnout 6).
Než přistoupíte k leštění podlahy strojem, přesvědčte se, že 
je dokonale suchá.

Návod k PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ
1. Podlahu denně zameťte prachovým mopem nebo  
    zametacím strojem.
2. Pro umytí podlahy použijte neutrální čistič s aplikací 
    mopem nebo mycím podlahovýcm strojem.
3. V případě potřeby obnovy lesku použijte obnovovací  
    prostředek Rebound Cleaner and Enhancer s následným  
     přeleštěním UHS leštičkou.
4.  provádějte UHS přelešťování dle potřeby za účelem 
     zvýšení lesku a průběžného odstraňování jemných 
     škrábanců.
5.  v místech, kde dojde k odstranění vrstvy ochranného 
     nátěru proveďte hloubkové mytí a následnou reaplikaci 
    1-2 vrstev prostředku Equinox.
6.  Pčed případným zaleštěním nechte podlahu dokonale 
     vyschnout.
7.  Pokud požadovaného vzhledu podlahy už nelze 
     dosáhnout výše popsanými kroky, proveďte chemické
     odstranění zbytků nátěru a novou aplikaci.

Technická data:

Popis:   akrylová kopolymerová emulze
Vzhled:   mléčné bílá emulze
Podíl pev částice: 22%
Odrazivost světla: >85
Viskozita:  <10 cP
Krytí:   cca 680 m² na balení / 1 vrstva
Zápach:  lechce amoniakový
Leštitelnost:  vynikající
Odstranitelnost:  vynikající
Odolnost detergentům: vynikající
Doba schnutí:  cca 30 min
VOC:   0,06 %
Odolnost skluzu 
(UL TM410):  splňuje požadavky

Chraňte před mrazem.

www. .czuklidovestroje
S. U. P. spol. s r. o. - výhradní dovozce do ČR a SR
Šumavská 3, 602 00 Brno, tel. +420 541 235 012
info@uklidovestroje.cz




