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Krystalizacja

ROCA CLARIN R 180
Gotowy do użycia środek do krystalizacji

Zakres zastosowania
■	 Gładkie posadzki wapienne np. marmur, trawertyn, płyty Solnhofer, 

marmur jurajski, lastrico

Zalety i właściwości produktu
■	 Usuwa lekkie zarysowania i wżery

■	 Nie wymaga długiego czasu schnięcia po myciu gruntownym

■	 Zwiększa ochronę i odporność podłogi

■	 Polepsza wygląd posadzki i nadaje długotrwały połysk

■	 Wzmacnia strukturę kamienia i nasycenie koloru

■	 Działanie antypoślizgowe

■	 Bezzapachowy

Dane techniczne
Wartość pH 2
Kolor produktu biały
Pojemność* 600 ml butelka

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Krystalizacja

ROCA CLARIN R 180
Gotowy do użycia środek do krystalizacji

Zastosowanie i dozowanie

Prosimy o przestrzeganie zaleceń Buzil dotyczących 
przeprowadzania procesu krystalizacji.

Warunek:
Posadzka podłogowa po gruntownym czyszczeniu, 
zneutralizowana.
nierozcieńczany
Stare zarysowania i nierówności usunąć poprzez 
szlifowanie nasadkami diamentowymi. Roca Clarin 
R 180 rozpylić bez rozcieńczania na powierzchnię 
max. 1 - 2 m , nie dopuścić do zaschnięcia - wilgotną 
posadzkę poddać stopniowej krystalizacji przy użyciu 
dociążonej szorowarki (max. 200 obrotów/min.) i pada 
ze stali nierdzewnej wzgl. pada do krystalizacji. Pracę 
kontynuować aż do uzyskania wysokiego połysku. 
Regularnie wymieniać pad! Nawierzchnię poddawać 
krystalizacji krok po kroku dzieląc na części! Po 
zakończonej krystalizacji całą posadzkę wypolerować 
przy użyciu świeżego pada ze stali nierdzewnej lub 
miękkiego pada do polerowania. Po zakończonej 
pracy urządzenia oraz pistolet natryskowy wyczyścić 
gruntownie pod bieżącą wodą.

Produkty uzupełniające
Roca Wipe R 300 - Ultrazwilżający środek do bieżącego mycia podłóg

Zwroty określające zagrożenie
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Roca Clarin R 180 n uniwer-
salny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Kod GISBAU: GH 40

Numer artykułu*:
R180-0600R3

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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