Trend
Emulsja pielęgnacyjna wolna od soli
metalicznych
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Właściwości
Emulsja pielęgnacyjna do ekologicznej pielęgnacji podłóg. Stosowana w koncentracie lub
w rozcieńczeniu z wodą pozostawia samonabłyszczający się, wysychający bez smug film
pielęgnacyjny. Podłoga pokryta Trendem osiąga współczynnik śliskości zgodnie z DIN 18032
część 2 pomiędzy 0,4 i 0,6 μ (sprawdzony przez FMPA Baden-Wuerttemberg, Otto-Graf-Institut).
Trend spełnia wymagania hal sportowych. Optymalnie nadaje się do polerowania i dlatego też
ślady po chodzeniu można usunąć bezproblemowo maszyną szybkoobrotową. Warstwę
pielęgnacyjną Trendu można usunąć częściowo bez użycia środka do mycia gruntownego
w ramach mycia intensywnego.

Skład
Emulgatory, woski, polimery wolne od soli metalicznych, żywice zwilżające, substancje zapachowe.
pH ( koncentratu): ok. 8,5- 9

Obszar zastosowania
Do wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: PCV, linoleum,
guma, wykładziny wielowarstwowe CV, poliolefiny, marmur, granit, beton poddany obróbce, z
wyjątkiem obszaru mokrego. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i
korkowych.
Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych. W przypadku podłóg z
warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

Sposób użycia
Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach.
Nie rozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim.
Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.
Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:
W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

Polerowanie:
Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną
szbkoobrotową (ok. 1000 obr./ min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie
jest śliska.
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Powłoki

Zużycie na m²
Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę
Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na warstwę
Mycie metodą spray: 1,5 ml
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
2/5 L kanistrów w kartonie
200 L beczka

Art.-Nr. j 20 04 05
Art.-Nr. j 20 04 72
Chronić przed mrozem!

www.kiehl-group.com
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Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego
filmu pielęgnacyjnego:
Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze
spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./ min.).

www.kiehl-zegarski.pl

Pielęgnacja późniejsza po myciu intensywnym:
1-2 warstwy co ok. 30 min.

