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EMULSJA AKRYLOWA DO OCHRONY I PIEL ĘGNACJI PODŁÓG 

 
 

 
ZASTOSOWANIE: 
 

CEDRAL  to antypoślizgowa emulsja o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Emulsja  
zabezpiecza szczeliny np. między panelami przed wnikaniem wody i tym samym „pęcznienia” 
płyty. Wysycha bez smug, tworząc błyszczącą, prawie lustrzaną powierzchnię, odporną na 
ponowne zabrudzenia, zarysowania i ślady po obcasach. CEDRAL  poprawia walory estetyczne 
podłóg i przedłuŜa ich uŜytek. 
 

DO POWIERZCHNI Z: 
 

laminowanych paneli, parkietów, linoleum, wykładzin PCV oraz tardych wodoodpornych 
wykładzin podłogowych, lastriko, marmurów, granitów, płytek ceramicznych, itp. w 
pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych. 
 

SPOSÓB UśYCIA: 
 

Na czyste i suche powierzchnie nanosić nierozcieńczony CEDRAL  miękką szmatką, gąbką lub 
płaskim mopem rozprowadzając równomiernie warstwę po całej powierzchni. Po wyschnięciu 
powłoki moŜna nanieść drugą warstwę. Dobry efekt daje naniesienie 2 – 3 cieńszych warstw 
zamiast jednej grubej. Na płytki ceramiczne lub kruszywa mineralne zaleca się nanoszenie 
CEDRAL-u  rozcieńczonego wodą 1:1. Na podłoŜa silnie chłonące (np. lastriko) naleŜy nanosić 
kilka warstw pasty.  
Późniejsza pielęgnacja powierzchni: Do mycia podłóg pokrytych emulsją CEDRAL naleŜy 
stosować zwykłe detergenty bez dodatków innych wosków i emulsji, gdyŜ spowoduje to utratę 
własności antypoślizgowych. Do gruntownego mycia podłogi i usuwania starych zniszczonych 
powłok naleŜy uŜywać specjalnego płynu CEMAL .  
 

Dodatkowe informacje: 
 

W pomieszczeniach uŜyteczności publicznej, gdzie intensywność eksploatacji jest 
nieporównywalnie większa od domowej, konieczne jest dokładne wyschnięcie powłoki a co za tym 
idzie większe utwardzenie. W związku z powyŜszym zaleca się aby przerwa między wykonaniem 
powłoki a eksploatacją była moŜliwie jak najdłuŜsza. Jednocześnie naleŜy brać pod uwagę,Ŝe ze 
względu na zawartość wody w CEDRAL-u , przy bardzo duŜej wilgotności powietrza czas 
wyschnięcia powłoki wydłuŜa się. Po uŜyciu natychmiast zamknąć pojemnik z produktem. 
Unikać zaschnięcia produktu w mopie.  
 

DANE TECHNICZNE: 
 
 

Kolor:     lekko mleczna, lepka ciecz 
Gęstość:    1,0 ÷ 1,1 kg/dm3 
Czas schnięcia:   20 ± 2 min. w temp. 20 ± 2 0C i wilgotności wzgl. 65 ± 5% 
Wygląd powłoki:   gładka, bezbarwna o równomiernym połysku 
Wydajność:  ok. 65 ÷ 75m2/l 
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Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Nie mogą 
jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem uŜytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego 
celów. UŜytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezaleŜnie od tego czy są one 
wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia. 
 
 

INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZNEGO STOSOWANIA: 
 

Chronić przed dziećmi. W czasie stosowania wskazane jest uŜywanie ochronnych rękawiczek. W 
przypadku dostania się do oka płukać duŜą ilością letniej, bieŜącej wody. W razie połknięcia 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub etykietę. Po zastosowaniu 
CEDRAL-u  wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu 
 

SKŁAD :  
 

Emulsja akrylowa wolna od soli metalicznych, wosk, substancje pomocnicze, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. 
 

MAGAZYNOWANIE: 
 

Wyrób naleŜy magazynować i składać w pomieszczeniach suchych, w temp. 5 ÷ 35ºC, w 
opakowaniach nie naraŜonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz na 
przemroŜenie.  
 

Okres gwarancji:  24 miesiące. 
 

TRANSPORT: 
 

Wyrób bezpieczny. Przewozić zgodnie z ogólnymi warunkami transportu.                                            
Chronić przed przegrzaniem i przemroŜeniem. 
 

OPAKOWANIA: 
 

0,5l; 1l;  5l   lub wg indywidualnych uzgodnień. 
 
 


