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ARKUSZ PRODUKTU

Impregnat nabłyszczający o wysokiej 
wytrzymałości

Uwagi ogólne

EVOLUTION jest impregnatem super trwałym 
nabłyszczającym do powierzchni porowatych 
przy dużym natężeniu ruchu.
EVOLUTION pozwala na wykonanie w ramach 
jednej operacji, generalną ochronę oraz 
wykończenie powierzchni, bez konieczności 
uciekania się do dwóch produktów. 
Uszczelnia i poleruje jednocześnie w jednym 
produkcie zabezpiecza powierzchnię przy 
nasilonym natężeniu ruchu. Jest dużo 
wytrzymalszy od tradycyjnych uszczelniaczy, 
nabłyszczaczy lub wosku.
EVOLUTION łatwo się rozprowadza i ma 
świetną przyczepność, ma właściwości 
antypoślizgowe i może być odnowiony 
i ponownie polerowane maszyną na niskich 
i wysokich obrotach. 
EVOLUTION  oferuje wysoką wytrzymałość na 
alkohol.

Zastosowanie

Sposób użycia

Konserwacja Fabryczna podłóg:
Warstwę EVOLUTION należy nanieść na 
perfekcyjnie czyste oraz suche podłoże, za 
pomocą mopa, tak aby otrzymać cienką 
i równomierną warstwę.
Pozostawić do wyschnięcia na około 45 
minut.
Drugą warstwę należy rozprowadzić 
w kierunku prostopadłym do pierwszego.
Po całkowitym wyschnięciu zaleca się, 
przejechanie po podłodze urządzeniem 
o niskiej prędkości, wyposażonym w białą lub 
beżową płytę.
Do codziennego czyszczenia należy używać 
POLISH MATE lub POLISH MATE S.C. Spray 
do przeprowadzania czynności 
konserwacyjnych to EASYBUFF lub TRI ON lub 
za pomocą maszyny obrotowej o małej 
i dużej prędkości.
Odwoskowywanie odbywa się przy użyciu 
EUSTRIP przy użyciu pojedynczej szczotki lub 
maszyny czyszczącej wyposażonej w czarna 
płytę. 
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EVOLUTION jest wskazany dla podłóg 
o dużym natężeniu ruchu, z gumy, linoleum, 
PCV, marmuru bezołowowego, żwiru, 
porowatego kamienia, piaskowca, betonu, 
cegły.
EVOLUTION jest idealny dla szpitali.
EVOLUTION nadaje się do ochrony podłóg 
antystatycznych, przy których nie ma wpływu 
na  przewodnictwo. 
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               Dane techniczne 

SKŁAD polimery emulsyjne oraz syntetyczne woski
STAN FIZYCZNY ciecz biała mleczna
ZAPACH inodore
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,02
RESIDUO SECCO 22 %
ODCZYN pH 9 ± 0,5 
ROZPUSZCZALNOŚĆ W 
WODZIE 

całkowita

WYDAJNOŚĆ 30 - 50 gr/m2 na każdą warstwę w zależności od porowatości
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EVOLUTION

Dodatkowe informacje 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. 
Chronić przed mrozem. Przechowywać w 
temperaturze nie niższej niż 5 °C.

4 karnistry - 5 l. 

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny.
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