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INFORMACJE O PRODUKCIE
POLYGLANZ
o sprawdzonej jakości  Coverax-M    

Nr artykułu: 340

WŁAŚCIWOŚCI:

Wpisany na listę przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska pod numerem 15480075.
POLYGLANZ – pielęgnowanie poprzez wycieranie dla wymagających Klientów kładących 
nacisk na zadbane, lekko błyszczące podłogi.
POLYGLANZ czyści i pielęgnuje wszystkie rodzaje wykładzin z tworzywa sztucznego, PCV czy 
nakładki gumowe, a także posadzki kamienne i parkiety. 
POLYGLANZ w ogóle nie posiada w swoim składzie żadnego rozpuszczalnika, posiada 
natomiast dużo składników rozpuszczalnych w wodzie i rozprzestrzenia miły, świeży aromat. 
Tworzy cieniutką powłokę ochronno-pielęgnującą antypoślizgową, trudno brudzącą się i samo 
błyszczącą, utrudniającą wchłanianie się brudu i utrzymywanie się czarnych kresek 
pozostawianych przez obcasy. 
POLYGLANZ nie tworzy warstw ze środkami pielęgnacyjnymi, ponieważ po każdym wytarciu 
stary środek pielęgnacyjny zostaje lekko rozpuszczony i odnowiony.
POLYGLANZ nadaje się także do wszystkich posadzek kamiennych. 
POLYGLANZ jest biodegradowalny, nie drażni skóry, w swoim składzie nie posiada żadnych 
rozpuszczalników czy innych substancji niebezpiecznych.
Nie podlega obowiązkowemu oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem o substancjach 
roboczych.
Jeżeli nie ma potrzeby odtworzenia połysku środka POLYGLANZ, polecamy inny nasz produkt o 
nazwie WISCHPFLEGE do pielęgnacji poprzez wycieranie.

ZASTOSOWANIE:

Do wszelkiego rodzaju wodoodpornych wykładzin podłogowych, jak tworzywa sztuczne, 
posadzki kamienne, nakładki gumowe, PCV, nadaje się także do parkietu – w szkołach, bankach, 
gastronomii, budynkach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych itp.

DOZOWANIE:

Ok. 100 ml na jedno wiadro wody (ok. 10 l).
Powstałym roztworem lekko przetrzeć, nie poprawiać czystą wodą!

Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki. Ze 
względu na różnorodność warunków zastosowań udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące.

D-71155 Altdorf · Weilemer Weg 20 · Industriegebiet Benz · Telefon (07031) 60 34 66 · Telefax (07031) 60 40 57


	COVERAX®-M-CHEMIE
	Nr artykułu: 340
	D-71155 Altdorf · Weilemer Weg 20 · Industriegebiet Benz · Telefon (07031) 60 34 66 · Telefax (07031) 60 40 57



