
OPIS PRODUKTU:
POLIMER VC 575 to emulsja na bazie 
polimerów do kompleksowego nabłyszczania 
i zabezpieczania podłóg wykonanych  
z płytek PCV, lastriko, linoleum i gumolitów. 
Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, 
pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie 
warstwę. Nabłyszczona  powierzchnia 
charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie 
przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje 
poślizgu.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

POLIMER VC 575
emulsja do nabłyszczania podłóg

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT POLIMER VC 575 jest 
stosowany między innymi do zabezpieczania:

- gumolitu
- linoleum
- PCV
- lastrika
- innych posadzek kamiennych

SKŁAD:
Dyspergatory i polimery akrylowe, rozpuszczalniki 
organiczne, środki pomocnicze.

OPAKOWANIA:
Kanister 5 L

OKRES WAŻNOŚCI:
18 miesiący od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.

UWAGA:
Nałożona warstwa odporna jest na działanie 
środków dezynfekujących na bazie alkoholi. 
Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Biały/Kremowy
Zapach: Świeży
Gęstość cm3: Przy 20°C: 1,030 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 8,5 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych 
w specyfikacji) na temat preparatu POLIMER VC 575 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy 
dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu 
środkiem PODŁOGI STRONG VC 571, 
zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć 
środkiem POLIMER VC 575 i natychmiast 
rozprowadzić go równomiernie za pomocą 
nakładki  bawełnianej lub mopa nie 
pozostawiających włókien, tworząc cienką 
warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać 
wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można 
powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. 
Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej 
+10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i 
odkurzone powierzchnie stosować 1% roztwór 
preparatu POLIMER VC 575 (50 ml koncentratu 
na 5 L wody). Powtórne użycie środka POLIMER 
VC 575 w postaci nierozcieńczonej wymaga 
zmycia poprzednich warstw środkiem PODŁOGI 
STRONG VC 571. Środek POLIMER VC 575 jest 
zalecany do nabłyszczania powierzchni 
w technologii HIGH-SPEED.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA PRZED 
NABŁYSZCZANIEM:

PODŁOGI STRONG VC 571

EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-
czynne są biodegradowalne i zgodne 
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004r. 

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu POLIMER VC 575 oraz sposobu 
postępowania w razie wypadku umieszczone są 
na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz w 
karcie charakterystyki preparatu. Producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za straty 
powstałe w wyniku stosowania produktu oraz na 
skutek wykorzystania informacji zawartych w 
autorskich opracowaniach stworzonych przez 
firmę, w tym również niniejszej specyfikacji 
technicznej. Użytkownik preparatu chemicznego 
firmy VOIGT, przed użyciem preparatu, powinien 
upewnić się czy dany produkt może być 
bezpiecznie zastosowany do określonej strefy 
czyszczenia przy wykorzystaniu dostępnych 
technologii sprzątania. Preparaty firmy VOIGT 
wykonany został zgodnie ze standardem 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

3 L

5 L

10 L

30 ml

1 %

50 ml

100 ml

Ilość roztworu 
/ stężenie
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