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CERA METALLIZZATA
kvapalná leštiaca a ochranná vosková emulzia na všetky 

typy podláh

Leštiaca a ochranná vosková emulzia obsahujúca syntetické metalic-
ké polyméry s vysokou hustotou, ktorá sa používa k ošetreniu a účinnej 
ochrane všetkých typov povrchov. Vytvára na nich ochranný vodu 
odpudzujúci film s dlhodobým účinkom a dodáva im vysoký lesk a 
žiarivosť. Pôsobí taktiež proti pošmyknutiu a má vynikajúcu odolnosť v 
bežnej prevádzke.

Prostriedok sa pre ošetrenie a účinnú ochranu povrchu používa pria-
mo, neriedený. Pred každou aplikáciou je potrebné ošetrovaný, popr. 
už ošetrený povrch (v prípade údržby), najskôr dôkladne umyť vhod-
ným čistiacim prostriedkom, poprípade odstrániť predchádzajúcu 
vrstvu vosku, a nechať vysušiť. Voskovú emulziu aplikovať na suchý 

Prostriedok sa používa k ošetreniu a ochrane všetkých typov podláh. 
Veľmi vhodný je pre ochranu syntetických a pružných podláh, napr. z 
PVC, gumy, linolea a pod.

POPIS

NÁVOD NA POUŽITIE

OBLASTI POUŽITIA

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Vzhľad tekutina
Farba matná biela
Vôňa technická/charakteristická
Výstražný symbol -

Uchovať mimo dosahu detí. V prípade použitia
iného, ako je uvedené v tomto dokumente sa
vždy uistite, že tento produkt je bezpečný pre
dané použitie. Nemiešajte s inými prípravkami.  

Reg. (CE) 648/2004: parfúmy (Hexyl Cinnamal,
Limonene), konzervanty (Methylisothiazolinone, 
Benzisothiazolinone).

UPOZORNENIE

ZLOŽENIE

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

KYSLÉ ZÁSADITÉNEUTRÁLNE

pH

BALENIE 5kg kanister

Kód produktu: 1610
EAN kód: 8032680+ 391279 

Počet kusov v kartóne: 2
Počet kartónov v palete: 72
Počet kartónov v 1 vrstve: 18

DÁVKOVANIE: V prípade následnej údržby už oše-
treného povrchu je možné prostriedok riediť s vodou, 
napríklad v pomeru 2 – 3 vrchnáky koncentrovaného 
prostriedku na 10 litrov vody.

povrch rovnomerne pomocou kefy, handry, mopu, 
alebo aplikátorom na tekutý vosk. Po nanesení prvej 
vrstvy nechať prostriedok zaschnúť približne 20 minút 
a potom aplikovať rovnakým spôsobom druhú vrstvu, 
popr. aj tretiu vrstvu. Väčší počet vrstiev zvyšuje celko-
vú odolnosť proti opotrebeniu a taktiež lesk.


