
POLYMEEREMULSIE VOOR VERZEGELD PARKET 
EN HOUTEN VLOEREN

TOEPASSINGEN
POLYWOOD wordt gebruikt voor het beschermen tegen diverse agressies en eenvoudig onderhoud van verzegeld parket en houten vloeren.

EIGENSCHAPPEN
POLYWOOD bevat metaalgekoppelde acrylpolymeren met hoge weerstand. Heeft een duurzame bescherming en uitstekende hechting. Stelt 
stripbeurten langer uit. Eenvoudig te onderhouden. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Bestand tegen water en reinigingsmiddelen. 
Na droging niet opwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zwarte hakstrepen. Hoge weerstand, ook bij machines met hoge snelheden.
Prachtige, gemakkelijk aan te brengen glans.

GEBRUIKSAANWIJZING
1) StriPPEN: met onze <<stripper voor polymeerlagen>> FAVOStriP (verdunning 1:4 tot 1:8).
2) AANBrENGEN VAN POLYWOOD:
a) manueel: eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen zonder wrijven door middel van een wasverdeler. Ongeveer 30 minuten laten 
drogen. Dan een tweede laag kruislings aanbrengen teneinde een mooie gelijkmatige glans te bekomen. tijdens de droging de vloer niet 
belopen.
b) bij hoge snelheden: wanneer men POLYWOOD gebruikt door middel van high-speedmachines (1000 à 2000 toeren) 3 à 4 lagen onver-
mengd aanbrengen. tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te verwijderen.
3) PEriODiEk rEiNiGEN EN ONDErHOuD VAN POLYWOOD:
a) manueel: POLYWOOD verdunnen met water tot maximaal 1:20 en gelijkmatig aanbrengen door middel van vochtig of nat wissen of een 
wasverdeler.
b) door de spray-methode: verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien van een geschikte spray-pad. Vervuilde pads tijdig
vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan FAVOStriP is toegevoegd, leggen. Daarna de pad
met warm water uitspoelen.
4) rEGELmAtiG rEiNiGEN VAN POLYWOOD: gelieve daarvoor onze <<neutrale vloerreiniger op alcoholbasis>> FAVOFLOr te gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS
• uitzicht:ondoorschijnende emulsie
• reuk: typisch
• houdbaarheid: vorstvrij bewaren, bevriezing doet afbreuk aan kwaliteit
• stabiliteit: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
• verpakking: 5 ltr en 10 ltr

VEILIGHEIDSTEKENS EN -VOORSCHRIFTEN 
raadpleeg steeds gepaste mSDS voor gebruik.
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Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 
wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.
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