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 TFC FLOOR COASTING   

SYMBOL   

P-20   

pH   

8   

   

  Samoleštenie  akrylovej emulzie pre pravidelnú údržbu tvrdých – kamenných a pružných 

podláh. Účinne  chráni povrchy  pred poškodením a  vniknutím nečistôt.    Jednoduché použitie.  

Má vynikajúce  plniace vlastnosti a dobré plnenie do fliaš.  Vysoké   vločky bez leštenia,  

protišmykové vlastnosti a odolnosť voči poškriabaniu umožňujú  všestranné použitie.  

Odolnosť voči  dezinfekčným prostriedkom, alkoholu a chlóru v  pracovných roztokoch ho robí 

univerzálnym.   Emulzia  môže byť použitá bez leštenia, ale jej vystavenie  procesu  HS  

ovplyvňuje  rozšírenie  jeho stravy, zlepšuje významné ktorý má lesklý účinok  a eliminuje 

plytké  škrabance a poškvrnenie.   

   

POUŽIŤ:   

• Tvrdé podlahy  vo vnútri  budovy  

- elastické – linoleum, marmoleum, PVC, vinyl, lentex atď.   

- kameň (absorpčný, nahrubo pórovitý, neglazovaný, neleštený), terrazzo, terakota, kaša   

betón,  vápenec  atď.   

• Používa sa  v rozsahu teploty vzduchu od +10 do 40 °C.   

• Nepoužívajte pri teplotách pod nulou.   

• Nepoužívajte v  sanitárnych miestnostiach a kuchyniach  kvôli veľkému množstvu 

vlhkosti.   

• Pravidelné zametanie (vysávanie) výrazne zlepšuje vizuálny účinok expedície.   

   

KOMPOZÍCIA:   

Komponenty starostlivosti,  pomocné látky  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

• na čistom, neutralizovanom a suchom povrchu odporúčame aplikovať  3 vrstvy  

expedície bez zriedenia v intervaloch cca 25-30 minút. (v   závislosť   od času sušenia). 

Úplná tvrdosť sa dosiahne najmenej po  8 hodinách;   

• následné leštenie HS (cca 1500 otáčok za minútu) predlžuje životnosť polymérovej 

expedície;   

• súčasné pranie a starostlivosť: TFC WASH CARE v  0,5% roztoku (50 ml/10 l vody)
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• použitie systémov zachytávania nečistôt na stuhe  a následného zametania piesku a prachu    

výrazne zlepšuje vizuálny  účinok   expedície.   

   

HROZBY:   

Výrobok nie  je zmes, ktorá predstavuje  riziko pre  súčasné predpisy.   

(Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady  (ES) č. 1272/2008).  

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Ďalšie informácie sú k dispozícii v  karte bezpečnostných údajov.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, 

ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v    nádobách určených na 

zber plastových obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na  likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia  zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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