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Specjalna ochrona o długotrwałym działaniu 
 

ACRYL-GLANZ    to przeciwpoślizgowa warstwa ochronna z atłasowym połyskiem 
• ekstremalnie mocna /odporna i nieprzyjmująca brudu 
• bardzo wytrzymała i ułatwia utrzymanie czystości 
• delikatnym zapachu i bezpieczna dla skóry przy nanoszeniu 

 

ACRYL-GLANZ   moŜe być uŜywany do 
• pokrywania wszystkich wodoodpornych posadzek podłogowych 
• jest wolny od podraŜniających i trujących środków 
• nadaje się do pielęgnacji podłóg sportowych wg DIN 18032 

 

Chemiczna charakterystyka : 
Wygląd: mleczny płyn o łagodnym zapachu 
Skład: roztwór z Ŝywic akrylowych, środki konserwujące i zapachowe 
Wolny od AOX, amoniaku, kwasu i formaldehydu 
Klasyfikacja: niesklasyfikowany jako niebezpieczny środek 
Kontrola jakości: Zgodnie z normą DIN 18032 w zakresie opieki odpowiednich terenów sportowych 
(Otto-Graf- Institut, Universität Stuttgart)  

 

Zalecane uŜycie:  Nakładanie warstw;  
• ACRYL-GLANZ  cienko nanieść na starannie oczyszczoną wcześniej podłogę !!! 

(polecamy koncentrat gruntowego czyszczenia All-Forte  art. 2520) i równomiernie 
rozprowadzić, po wyschnięciu pierwszej warstwy (około 30-45 minut), przy mocno 
eksploatowanych podłogach powtórzyć czynność 1 lub 2 razy  /nanosić kolejną warstwę  
w poprzek poprzedniej/. Nanoszenie ogólnie dostępnymi sposobami; mopem, ścierką, itp. 

• Przy silnie wchłaniających podłogach przed zastosowaniem – zagruntować 
powierzchnię  50 %  roztworem  ACRYL-GLANZ  z wodą, po około 45 minutach czasu 
schnięcia nałoŜyć kolejno dwie warstwy (druga po wyschnięciu pierwszej).  

• NałoŜone warstwy nadają się do maszynowego polerowania.  
• Nie stosować na kafelki wysoko błyszczące. 

ACRYL-GLANZ nanosi ć przy temperaturze  powyŜej 5 0C. 
 

ZuŜycie: około 5-6 litrów ACRYL-GLANZ  na 100 m2 powierzchni podłogi (2 x) 
 

OdświeŜenie: ACRYL-GLANZ  około 1:100 rozcieńczyć z woda (100 ml. na 10 litrów 
wody)   i normalnie przetrzeć wcześniej domytą i wysuszoną powierzchnię podłogi. 
 

Czyszczenie: do utrzymania czyszczenia pielęgnacyjnego polecamy pH neutralny 
                       koncentrat   All-CLEAN  (art.2540),  ALKO-SUPER  (art.2546)  
                       usuniecie warstw All-FORTE  (art.2520). 

 
 

PowyŜsze informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i 
kompletności.  Producent nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wynikające z niewłaściwego stosowania. 

 
  Dystrybutor:  

Firma KiM s.c 
34-300 śywiec ul.Suska 6 
tel/fax 33 8652210 tel kom 601 437687  
http://www.hwr-chemie.pl  e-mail: klinsc@poczta.onet.pl 


