
PROTECTOR  
Półpołysk - Metalizator

 PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

n Specjalnie opracowana receptura PROTECTOR Półpołysk - METALIZATORA BLANCHON łączy 
 twardość metalizowanychżywic akrylowych z elastycznością wosków polietylenowych,  
 co pozwala na uzyskanietrwałego zabezpieczenia i pięknego wyglądu polakierowanej 
 powierzchni (oraz podłóg z tworzyw sztucznych*).
n Dzięki łagodnie działającym składnikom, PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR tworzy na  
 powierzchni lakieru cienką, jednolitą powłokę, która wypełnia pory, zapobiega osiadaniu brudu, 
 zabezpiecza podłogę przedskutkami intensywnej eksploatacji i powstawaniem czarnych śladów 
 po obuwiu. Nie wymaga polerowania.
n Z uwagi na wysoką stabilność zawartych w formule kopolimerów, PROTECTOR Półpołysk  
 - METALIZATOR nie żółknie, nie łuszczy się.
n Powłoka antypoślizgowa: właściwości antypoślizgowe poświadczone normą NF EN 13036-4 
 (protokół dostępny na życzenie).
n PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, stanowi 
 istotny element w procesie METALIZACJI LAKIEROWANYCH PARKIETÓW (ochrona parkietów  
 narażonych na intensywne użytkowanie). Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami lakierów do  
 parkietu.
n PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR to preparat w postaci białego płynu, który staje się 
 przeźroczysty po wyschnięciu.

 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

n PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR nakłada się na wszystkie lakiery do parkietów w aspekcie 
 błyszczącym i satynowym, pozbawione silikonów, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni.
n Pierwsze zastosowanie PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR polecane jest nie wcześniej niż 
 po upływie 10 dni od polakierowania podłogi.
n Aby uzyskać idealnie czyste podłoże, należy koniecznie wyczyścić podłogę na mokro(1) (użyć 
 preparatu REMOVER DECAPANT DB BLANCHON w proporcjach: 1 litr płynu na 10 l wody. Następnie 
 przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką). 
n Nanosić PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR na suche, czyste i niczym nie zatłuszczone 
 powierzchnie.
WAŻNE: w przypadku parkietów fabrycznie polakierowanych, których drewno może być wyjątkowo 
higroskopijne (jak np. buk) oraz okładzin z PCV należy najpierw wypróbować działanie na mało 
widocznym fragmencie.
(1) Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z 
nadmiaru wody narzędziami.

 SPOSÓB UŻYCIA

n	Nałożyć 1 lub 2 cienkie warstwy PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR przy pomocy  
 miotły-gąbki, mopa z mikrofibry, mopa z frędzlami (Faubert) lub bawełnianej szmatki.
n	Odczekać 1 godzinę między nanoszeniem poszczególnych warstw. Czas ten jest konieczny  
 do uzyskania całkowitej polimeryzacji.

 Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Do wody można ewentualnie dodać niewielką ilość  
 środka DECAPANT DB.

n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.
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Środek do Czyszczenia Paneli
 SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE

n Pyłosuchość: 15 minut.
n Schnięcie „pokrywanie”: po 1 godzinie w normalnych warunkach.
n Użytkowanie pomieszczeń: po 1h30.

 WYDAJNOŚĆ

n 50 m2 z 1 litra.

 PIELĘGNACJA I RENOWACJA

n Przetrzeć powierzchnię na mokro środkiem czyszczącym CLEANER LISABRILTM BLANCHON (ewentualnie delikatnie 
 wypolerować białym lub beżowym padem).
n BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: Odkurzać przy użyciu odkurzacza, miotły albo wełnianej szmatki. Od czasu do 
 czasu, czyścić na mokro środkiem CLEANER LISABRILTM , dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody narzędziami (nie stosować 
 środków zawierających amoniak, ścierających lub silikonowych).
n Renowację powierzchni pokrytej METALIZATOREM przeprowadza się przez nałożenie świeżej warstwy, co pozwala łatwo 
 utrzymywać piękny wygląd.
WAŻNE: w przypadku zastosowania metody natryskowej można użyć środka CLEANER LISABRILTM rozcieńczonego o ok. 
20% wodą, a następnie rozprowadzić go monoszlifierką wyposażoną w czerwony pad.

 PRZEZNACZENIE ZABEZPIECZANIE I RENOWACJA LAKIEROWANYCH PARKIETÓW BŁYSZCZĄCYCH I SATYNOWYCH 
  ORAZ PODŁÓG PLASTIKOWYCH
 TYP ŻYWIC Akrylowe z kompleksem metalowym
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b
 GĘSTOŚĆ  1,027 (w temp.20°C, wg NF T 30020)
 PŁYNNOŚĆ 30 sekund (kubek Afnor nr 2,5 w temp. 20°C)
 INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz
  na www.quickfds.com)
 pH  8,5
 POKRYWANIE 1 godzina
 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE  PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR jest wrażliwy na detergenty zasadowe, nie należy więc 
  stosować ich do pielęgnacji. Do tego celu używać jedynie środka CLEANER LISABRILTM

 SKŁADOWANIE Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

DANE TECHNICZNE

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. 

Wszelkie  wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. 
Firma nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego b¹dŸ b³êdnego u¿ycia jej materia³ów. 

Niniejsza Karta Techniczna zastêpuje wczeœniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotycz¹ce produktu. 
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