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TopEfekt
® 

KAN 
SYMBOL pH 

P-09 8 

 

 Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych. 

Skutecznie zabezpiecza podłoże przed wnikaniem brudu, wybłyszczając równocześnie 

posadzkę. Preparat posiada dobre właściwości rozlewające i uzupełniające. Tolerowany przez 

środki dezynfekcyjne w roztworach roboczych. Polerowanie poprawia jakość oraz przedłuża 

czas eksploatacji powłok akrylowych. Zalecany do posadzek kamiennych chłonnych. 
 

ZASTOSOWANIE: 
- wewnątrz obiektu; 

- zabezpieczanie wszelkiego typu zmywalnych powierzchni podłogowych - lastriko, terakota, beton, 

nieutwardzony kamień;  

- PCV. 

 

SKŁAD: 
Komponenty pielęgnacyjne, substancje pomocnicze\ 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. 

 docelowo: 2-3 warstwy bez rozcieńczenia;  

 do pielęgnacji nie stosować środków z zawartością amoniaku; 

 odnawianie i pielęgnacja metodą „spray”- 1:1 z wodą; 

 gruntowanie powierzchni chłonnych: ProStone – jedna warstwa;  

 bieżące mycie TopEfekt Diam: 25 ml/ 10 l wody, TopEfekt: 25-50 ml/ 10 l wody;  

 czas samoczynnego utwardzania – ok. 8 godzin; 

 polerować maszyną jednotarczową wysokoobrotową (HS), 

 wydajność: 1l = 15÷20m
2
 – 3 warstwy 

 

ZAGROŻENIA: 
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 
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Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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