
kochamy podłogi.

RZ 161 Powłoka ochronna (połysk)  
RZ 161 Elasic Siegel glänzend
Specjalny środek do pielęgnacji z dodatkiem poliuretanu spełniający najwyższe wymagania stawiane 
powłokom ochronnym do elastycznych wykładzin podłogowych. 

Zastosowanie:

Do pierwszej i podstawowej pielęgnacji wszelkich ela- 
stycznych wykładzin podłogowych, kamienia naturalnego 
i sztucznego.

Nadaje się do:

► PCV
► CV
► gumy
► kauczuku
► kamienia naturalnego i sztucznego
► wykładzin z fabrycznymi dodatkami 

uszlachetniającymi

Ważne przy produktach do pierwszej pielęgnacji:

Nierozcieńczony preparat do pielęgnacji nakładać na krzyż, 
na suchą i czysta podłogę. Przed nałożeniem preparatu 
podłoga powinna zostać dokładnie wyczyszczona środkiem 
do czyszczenia gruntownego RZ 150 i zneutralizowana 
czystą wodą.

Zalety produktu / właściwości:

► nadaje się do bardzo intensywnego użytkowania
► antypoślizgowy
► długotrwała ochrona szczególnie odporna na ścieranie
► wydłuża trwałość wykładziny podłogowej.
► odporny na środki dezynfekujące
► szybkoschnący

Dane techniczne:

Forma opakowania
Kanister / butelka 
(PE)

Zawartość opakowania 800 ml / 10 l
Okres przechowywania nieograniczony
Stopień połysku lśniący
Pierwsza pielęgnacja/ 
zużycie

60 ml / m2

Temperatura podczas 
stosowania

18 – 25°C

Możliwość wchodzenia po ok. 5 godzinach
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kochamy podłogi.

RZ 161 Powłoka ochronna (połysk) 
Przygotowanie:

Przed zastosowaniem preparatu RZ 161 (połysk) wykładzinę 
wyczyścić preparatem do czyszczenia gruntownego RZ 
150 zgodnie z instrukcją stosowania. Następnie wykładzinę 
dwukrotnie zneutralizować czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia.

Stosowanie
Pierwsza konserwacja:

1. Przed użyciem lekko i krótko wstrząsnąć pojemnik.
2. Preparat RZ 161 wlać do owalnego wiadra – nie 

wylewać bezpośrednio na wykładzinę.
3. Drobnowłóknisty mop RZ  zanurzyć w wiadrze, zgarnąć 

nadmiar preparatu o brzeg wiadra i nierozcieńczony 
nanieść obficie prostymi pasmami.

4. Nie wycierać!
5. Pozostawić do wyschnięcia (60 minut); umyć mop.
6. Drugą warstwę nanosić pod kątem 90 stopni do  

pierwszej. 
7. Podłogi nie należy obciążać przez 12 – 16 godzin.
8. Po upływie ok.5 godzin można ponownie wchodzić na 

podłogę

Ważne wskazówki:

► Oryginalne pojemniki można przechowywać w sta-
bilnych warunkach bez ograniczenia czasu.

► Bezwzględnie chronić przed mrozem lub silnie 
wahającymi się temperaturami. Rozpoczęte opakow-
ania należy szczelnie zamykać.

► Najkorzystniejsze warunki stosowania to niska 
wilgotność powietrza (ok. 65%) oraz normalna tem-
peratura pokojowa (18 - 25OC).

► Regularne czyszczenie konserwujące preparatem RZ 
181 poprawia wygląd optyczny i wydłuża trwałość 
wykładziny.

► Należy stosować się do instrukcji czyszczenia i kon-
serwacji firmy RZ.

BHP i ochrona środowiska:
Produkt jest niepalny, niedrażniący i nieszkodliwy dla środowiska. 
Zawarte w nim wyszczególnione składniki substancji wonnych oraz 
środki konserwujące mogą u niektórych grup osób działać uczulająco 
i wywoływać alergię.  Podczas stosowania, o ile jest to możliwe, zaleca 
się wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:
W postaci nierozcieńczonej nie wylewać do kanalizacji, zbiorników 
wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione opakowania wypłukać 
niewielką ilością wody i usuwać zgodnie z miejscowymi/urzędowymi 
przepisami jak opakowania, które mogą być ponownie przetworzone w 
procesie recyclingu (DSD). 

Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulat-
nych badaniach. Finalna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej 
oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez 
Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy 
zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy ściśle 
stosować się do instrukcji stosowania zamieszczonej na pojemnikach.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność 
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu
.
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