INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE
TRIGOMAT BRILLANT

Dyspersja polimerowa do powlekania podłóg
Art. Nr 802.882 10L kanister (60 x 10L / Pal.)
• odporny na ścieranie oraz działanie środków dezynfekujących.
• bardzo dobrze rozprowadza się po zabezpieczanej powierzchni.
• duża zdolność wypełniania porów, dlatego stosowany jest
również do powierzchni absorbujących wodę.
• po całkowitym wyschnięciu, można polerować maszyną wysokoobrotową.
• nadaje powierzchni piękny wygląd, połysk i właściwości antypoślizgowe.
• podłoga jest odporna na ścieranie i zarysowania.
• może być zmywana środkami stosowanymi do bieżącego
czyszczenia.
ZASTOSOWANIE:
Stosowany do powlekania podłóg gładkich wykładzin gładkich i porowatych, np. kauczuku, PCV,
linoleum i innych, w różnych obiektach, m.in. w szpitalach, klinikach i domach opieki. W przypadku
podłóg o dużych porach, zaleca się uprzednie nałożenie polimerowego środka gruntującego.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić na powierzchnię czystą, zneutralizowaną i suchą. Przed nałożeniem TRIGOMAT-u
zadbać o stałą temperaturę w pomieszczeniu (ok. 10-20°C) i odpowiednią wentylację.
Nanieść 1-3 cienkie warstwy. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać przynajmniej 20-30 min.
W przypadku powierzchni o dużej absorpcji wody należy jako 1 warstwę nałożyć roztwór
TRIGOMAT-u 1:1 lub POLYMER GRUNT – polimerowy środek gruntujący. Powłoka osiąga pełną
wytrzymałość po około 24 godzinach, zależnie od temperatury i wilgotności powietrza. Dla wytworzenia optymalnych właściwości filmu ochronnego potrzeba jednak, w zależności od warunków
panujących w pomieszczeniu okresu kilku dni. Aby osiągnąć większą trwałość i wzmożony połysk
zaleca się polerowanie maszyną wysokoobrotową. Do codziennego mycia zaleca się stosowanie
PREMIUM nr 4, KLAR CITRO lub RED KLEEN. UWAGA! Chronić przed mrozem.
DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn
Zapach .............................…... przyjemnie świeży
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8-9
ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ...........................................
Dodatkowo: .....................................……
TERMIN WAŻNOŚCI ........………………

anionowe związki powierzchniowo czynne,
środki konserwujące
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń:
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
www.kleen-purgatis.pl

Data: 20.07.2016

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków
niebezpiecznych.

