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MAXX Satin2
MATNÁ POLYMERNÍ DISPERZE
MAXX Satin2 je disperze s matným vzhledem pro nenáročnou údržbu. Vylepšuje 
vzhled podlahy. Je vhodná k tradiční aplikaci (2–3 vrstvy) nebo jako svrchní vrstva 
na lesklých podlahách. MAXX Satin2 se nanáší velmi snadno, pomocí tradičních 
aplikačních metod (například mopem či aplikátorem).
Oblasti použití: Všechny voděodolné podlahové krytiny kromě parket, laminátů, 
textilních podlah a krytin, u nichž se aplikace ochranného povlaku nedoporučuje. 

 Účinnost: Vylepšuje vzhled podlahy a zanechává matný lesk.
 Efektivita: Velmi trvanlivá polymerní disperze pro nenáročnou údržbu.
 Bezpečnost: Matný vzhled podporuje bezpečnější a stabilnější chůzi.

1 Podrobné informace o použití přípravku – 
viz hygienický plán a etiketu přípravku.

2 Při manipulaci s produktem používejte 
vhodný ochranný oděv.

Základní čištění a nanesení ochranné vrstvy:
3 Důkladně podlahu vyčistěte a odstraňte 

staré vrstvy disperzí. Vynikajících výsledků 
lze při základním čištění dosáhnout 
s přípravkem MAXX Bendurol2.

4 Odstraňte roztok vysavačem pro mokré 
čištění a poté plochu jednou vytřete mopem 
a čistou vodou. Nechejte podlahu oschnout.

Vrchní vrstva:
5 Nádobu s produktem MAXX Satin2 před 

použitím jemně protřepejte. Na vyčištěnou 
a suchou podlahu naneste 2–3 vrstvy 
neředěného prostředku. Po nanesení 
každé vrstvy nechejte podlahu vyschnout.

6 K opravám malých nedokonalostí povlaku 
použijte metodu čištění povrchu s použitím 
přípravku Bendurol Top Stripper. Na 
podlahu nastříkejte neředěný prostředek 
a rozleštěte jej pomocí padu, dokud povrch 
nemá rovnoměrný matný vzhled.

Údržba:
7 Pro ruční čištění nebo údržbu pomocí 

mycího stroje doporučujeme prostředek 
MAXX Magic2.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKY A INFORMACE
Při čištění podlah: Před zahájením úklidu 
rozmístěte varovná upozornění„Pozor, 
kluzká podlaha“ a odstraňte je až po 
úplném uschnutí povrchu.
Hodnota pH (konc.): 8,1–8,9
Pouze pro profesionální použití!
Pro profesionální uživatele je na vyžádání 
k dispozici bezpečnostní list.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Další informace a bezpečnostní 
pokyny naleznete na etiketě výrobku 
a v bezpečnostním listu.
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte výhradně v uzavřeném originálním 
obalu při teplotách od 5 °C do 40 °C.
VELIKOST BALENÍ
2 x 5 l
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NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉMY PRO ÚKLID OBJEKTŮ   
ČISTOTA. BEZPEČNOST. EFEKTIVITA. 
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doporučené prvky

 


