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Powłoki zabezpieczające
Powłoka Podłogowa

PLANTA® MULTI GLOSS P 320
Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca

Zakres zastosowania
■	 Nadaje się do szpitali, ośrodków opiekuńczych i obszarów, w któr-

ych stosowane są środki dezynfekujące

■	 do nadających się do powlekania i wodoodpornych wykładzin 
podłogowych, np. PCw, linoleum i powłoki elastomerowe

■	 Nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą 
poliuretanu

■	 Również do zastosowania na kamieniu naturalnym i sztucznym

Zalety i właściwości produktu
■	 Certyfikat ekologiczny

■	 Skład odporny na działanie niekorzystnych czynników, przyjazny 
dla środowiska, nie zawiera soli metali

■	 Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność

■	 odporność na działanie środków do dezynfekcji powierzchni

■	 Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej

■	 Jednolity wygląd nawierzchni i wysoki połysk

■	 antypoślizgowa zgodnie z dIN 51131

■	 Nadaje się do odnawiania warstwy ochronnej

■	 Możliwość zastosowania na wilgotnych posadzkach

■	 wyjątkowo mocna przyczepność do podłoża także w przypadku 
podłóg suchych powierzchniowo

■	 doskonała skuteczność w zastosowaniu ze środkiem Planta® Multi 
Stripper P 321

Informacje dotyczące oznakowania 
ekologicznego znajdują się pod: 
www.umweltzeichen.at

Dane techniczne
wartość pH 8,5
kolor produktu biały
Pojemność* 5 l kanister

* wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
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Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca

Zastosowanie i dozowanie

warunek:
Przeprowadzić czyszczenie gruntowne przy użyciu 
produktu Planta® Multi Stripper P 321, na koniec 
odessać brudny roztwór, spłukać posadzkę wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozpocząć 
nakładanie warstw ochronnych, linoleum może 
również zawierać resztkową wilgoć.

nierozcieńczany
Nałożyć 2-3 warstwy produktu.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż 
poprzednia dobrze wyschnie.
oczyszczacze:
1:2 z wodą

Uwaga
Chronić przed mrozem.
Przed rozpoczęciem nakładania produktu wyłączyć źródła ciepła (kalo-
ryfery, ogrzewanie podłogowe). 
Unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. 
Testy polegające na jednorazowej, czasowej ekspozycji powierzchni 
bez udziału mechaników na dostępne w sprzedaży środki 
dezynfekujące (maks. 15 minut działania) nie wykazały negatywnego 
oddziaływania na powierzchnię powłoki.

Produkty uzupełniające
Planta® Multi Stripper P 321 - Ekologiczny uniwersalny stripper 
Planta® Cleen P 315 - Ekologiczny środek do mycia na bazie polimerów 
rozpuszczalnych w wodzie

Zwroty określające zagrożenie
brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego do produktu Planta® Multi gloss P 320 n 
uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

kod gISBaU: gE 10

Numer artykułu*:
P320-0005Va

* 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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