
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REFLECTION

Kod 01042

WSTĘP
Firma Premiere oferuje szereg wysoce specjalistycznych 
warstw  polimerowych  (emulsji  nabłyszczających)  do 
podłóg.  Są  one  preparatami  chroniącymi  i 
wzmacniającymi  powierzchnie  z  winylu,  winylu 
azbestowego,  tworzyw  termoplastycznych  i  linoleum. 
Powłoka  powstała  po  nałożeniu  emulsji  jest  trwała, 
higieniczna i łatwa do konserwacji  oraz charakteryzuje 
się  odpornością  na  brudzenie,  zdzieranie  i  działanie 
detergentów,  a  także  zabezpiecza  przed  ślizganiem  i 
plamieniem  gumowymi  obcasami.  Podłogi  porowate 
wykonane z drewna, korka, asfaltu, magnezytu i betonu 
powinny  być  z  reguły  uszczelnione  przed  położeniem 
warstwy polimerowej.

Dla  uzyskania  najlepszych  wyników  należy  zwrócić 
uwagę  na  dobór  odpowiedniego  sprzętu  i  środków. 
Szeroki  zakres  preparatów  do  konserwacji  firmy 
Premiere  pozwala  użytkownikowi  wybrać  produkt  o 
specyfikacji odpowiadającej dokładnie danemu zadaniu. 
Przed  dokonaniem  wyboru  zaleca  się  przeczytanie 
odpowiedniej Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  trudności  z  dokonaniem  właściwego 
wyboru,  a  także  w  celu  uzyskania  dodatkowych 
informacji  na  temat  systemów  czyszczenia  firmy 
Premiere,  zakresu  czyszczenia  i  konserwacji  a  także 
maszyn  i  wyposażenia,  należy  skontaktować  się  z 
przedstawicielem firmy Optinet.

WARSTWY POLIMEROWE WOLNE OD 
METALI

Specjalistyczna  warstwa  polimerowa,  której  zadaniem 
jest  ochrona  i  wzmocnienie  różnych  rodzajów podłóg. 

Produkt  ten  został  stworzony  w  taki  sposób  aby  nie 
szkodził środowisku, nie zawiera cynku, metali ciężkich 
ani rozpuszczalników ftalanowych, formaldechydowych, 
alkilo-fenolo  oxyetylenowych  ,  chlorowanych  i 
chlorowcowanych.  Powłoka  emulsji  nadaje  nawet 
najjaśniejszym  podłogom  czysty,  lustrzany  połysk  i 
trwałość.  Powstała  powłoka  jest  trwała,  higieniczna  o 
wysokim  połysku  oraz  jest  idealnym  podłożem  do 
stosowania  technik  konserwacji  sprayem  lub 
polerowania z bardzo dużą prędkością. 

REFLECTION

Reflection  to  warstwa  polimerowa,  nie  zawierająca 
metali  i  nadająca  się  do  wszystkich  twardych 
powierzchni. Tworzy trudno ścieralną, antypoślizgową o 
wspaniałym  połysku  warstwę  zabezpieczającą  do 
stosowania w miejscach konserwowanych tradycyjnymi 
metodami mopowania czy polerowania.
Zawartość  składników  stałych  w  typowych  analizach 
wynosi 25%.

WSKAZÓWKI

Zawsze  należy  używać  odpowiedniego  ubrania 
ochronnego  a  przed  zastosowaniem  środka  przeczytać 
etykietę  znajdującą  się  na  opakowaniu  oraz  instrukcję 
BHP.

PRZYGOTOWANIE  POWIERZCHNI 
PODŁÓG

Przed położeniem emulsji nabłyszczającej konieczne jest 
dokładne  wyczyszczenie  i  odkurzenie  podłogi. 
Powierzchnia podłogi musi być też całkowicie sucha.

ODŚWIEŻENIE
Podłogi nowe lub wcześniej  nie poddawane podobnym 
zabiegom  powinny  być  wyszorowane  mechanicznie  z 
użyciem preparatu M.P.9, M.P.10, Natures Way, Force 
lub Force Citrus a następnie dokładnie spłukane świeżą 
wodą.

USUWANIE
Aby  usunąć  stare  warstwy  emulsji  należy  zastosować 
szorowanie mechaniczne z użyciem preparatu Premstrip 
90  lub  Strike.  Po  całkowitym usunięciu  starej  emulsji 
powierzchnię spłukać wodą. Płukanie nie jest konieczne 
przy zastosowaniu preparatu Strike.



Nie  należy  stosować emulsji  nabłyszczających 
bezpośrednio  na  nieuszczelnionych  podłogach 
porowatych  (z  drewna,  korka,  asfaltu,  magnezytu  i 
betonu).  Podłogi  porowate,  przed  położeniem 
jakiejkolwiek  warstwy  polimerowej  należy  uszczelnić 
odpowiednim uszczelniaczem.

Przed  położeniem  warstwy  na  podłodze  wcześniej 
pokrywanej  środkami  woskowymi  zawierającymi 
rozpuszczalniki  na  bazie  spirytusu  należy  zasięgnąć 
fachowej porady.

ZASTOSOWANIE
Warstwa  Reflection  stosowana  jest  jako  produkt 
nierozcieńczony,  rozprowadzany  czystym  mopema, 
myjką  do  mycia  okien  lub  specjalnym  aplikatorem. 
Uzyskanie  równomiernego,  połysku,  nie  jest  możliwe 
przy  stosowaniu  zbyt  dużej  ilości  emulsji  lub  przy 
próbach  jej  wcierania.  W  zależności  od  wentylacji 
pomieszczenia powłoka powinna schnąć 30-40 min. Po 
upływie  tego  czasu  można  położyć  następną  warstwę 
emulsji prostopadle w stosunku do warstwy poprzedniej. 
Przed położeniem kolejnej warstwy należy upewnić się, 
że  warstwa  poprzednia  jest  całkowicie  sucha.  Nie 
przestrzeganie tego zalecenia może w znacznym stopniu 
osłabić końcowy efekt zabiegu.

Powłoka  warstwy  powinna  twardnieć  jeszcze  kilka 
godzin po wyschnięciu.  Dlatego też najlepsze rezultaty 
uzyskuje  się  przeprowadzając  zabieg  wieczorem 
pozostawiając  godziny  nocne  na  twardnienie.  Aby 
uniknąć  zanieczyszczenia  nie  należy  zlewać 
pozostawionej warstwy z powrotem do pojemnika.

SYSTEMATYCZNA KONSERWACJA
Istnieje wiele metod konserwacji nabłyszczonej podłogi. 
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  czynności 
konserwujących  podłoga  powinna  zostać  zamieciona 
mopem  na  sucho  lub  odkurzona  odkurzaczem.  Do 
konserwacji  można  wykorzystać  jedną  z  poniższych 
technik, bądź ich kombinację.

Techniki  mopowania:  w  tym  celu  stosuje  się 
wielozadaniowe  preparaty  czyszczące,  środki  do 
konserwacji  lub do dezynfekcji firmy Premiere. Wybór 
produktu  zależy  jest  od  miejsca  przeznaczonego  do 
czyszczenia  i  stopnia  zabrudzenia.  W  celu  uzyskania 
dodatkowych informacji należy zajrzeć do odpowiedniej 
Specyfikacji Technicznej.

Zamiatanie  mopem  na  mokro  (dump  mopping): 
rutynowa technika konserwacji używana przy lekko 
lub  miejscowo  zabrudzonych  podłogach.  Mop 
należy dobrze wyżymać.

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA:  Używać  jedno 
wiadro z wyżymarką. Zmoczyć mop i wyżymać go 
dokładnie  aby  usunąć  nadmiar  roztworu.  Mopa 
należy  płukać  często  a  roztwór  zmieniać  w razie 
potrzeby.

Moppowanie  z  użyciem  wózka  dwuwiaderkowego: 
Technika  przeznaczona  do  codziennego 
czyszczenia  lekkich zabrudzeń.  Usuwa lekki  brud 
znajdujący się na podłodze.

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA:  Należy  używać 
zestawu  składającego  się  z  wózka  z  dwoma 
wiadrami.  Jedno  z  wiader  zawiera  roztwór 
preparatu  czyszczącego,  drugie   poniżej 
wyżymarki,   przeznaczone  jest  na  brudną  wodę 
zebraną  z  podłogi.  Zawsze  należy  wyżymać 
pobrudzony mop przed włożeniem go do czystego 
roztworu.  Podłogę  pozostawić  jak  najbardziej 
suchą.

Technika  konserwacji  sprayowej: Zabieg  często 
stosowany,  wzmacniający  powłokę  warstwy 
nabłyszczającej  oraz  zwiększający  głębię  jej  połysku. 
Czyni  powłokę  warstwy  mniej  śliską,  uodparnia  na 
zarysowanie  oraz  zapobiega  pozostawaniu  śladów  od 
gumowych  obcasów.   Zabieg  może  być  wykonywany 
codziennie,  dwa razy  w tygodniu lub gruntownie raz  w 
tygodniu. Polerowanie  sprayem  może  być 
przeprowadzone na jeden z trzech sposobów:

Sposób A: Użyć tej samej warstwy, którą pokryta 
jest  podłoga  i  rozcieńczyć  w  ręcznym 
spryskiwaczu w stosunku 1:20.

Sposób B: Wykorzystać nierozcieńczony preparat 
S.P.66 zawierający twardy wosk, rozpuszczalnik i 
detergent.  Taki skład stwarza lepsze możliwości 
usuwania  czarnych  śladów  od  obcasów, 
zarysowań a także tłuszczu i wżartego brudu.

Sposób C:  Użyć preparatu Clean & Buff,  który 
jest  mieszaniną  detergentów,  substancji 
bakteriobójczych oraz antypoślizgowych wosków 
polietylenowych.  Clean  & Buff  jest  najbardziej 
uniwersalnym preparatem z całej gamy środków 
do  konserwacji  produkowanych  przez  firmę 
Premiere.  Clean  &  Buff  nadaje  się  do 
polerowania sprayowego (w rozcieńczeniu 1:40) 
oraz  do  zmywania  mopem  (w  rozcieńczeniu 
1:100). 

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA:  Podłogę  spryskać 
roztworem preparatu na powierzchni ok.3-5 m2  i  jeszcze 
wilgotną  polerować  do  sucha.  Procedurę  powtarzać  na 
następnym,  sąsiednim  fragmencie  podłogi.  Należy 
stosować szorowarkę wysokoobrotową HS z czerwonym 
padem. O ile w szorowarka  nie posiada odkurzacza,  po 
zakończeniu zabiegu podłoga powinna zostać zamieciona 
mopem na sucho.

Technika czyszczenia sprayem: Zabieg przeprowadzany 
rzadziej,  mający  na  celu  usunięcie  uporczywych 
śladów od obcasów oraz głębokiego brudu, których 
nie  daje  się  do  końca  usunąć  metodą  konserwacji 
sprayem.  Metoda  czyszczenia  sprayem 



zarezerwowana  jest  do  powierzchni  regularnie 
konserwowanych  wcześniej  techniką  sprayową  lub 
polerką   wysokoobrotową  (UHV  o  min.  1500 
obr/min) i przeprowadza się ją raz w tygodniu
 
SPOSOB  POSTĘPOWANIA:  Metoda  podobna  do 
techniki  konserwacji  sprayowej,  różni  ją  jedynie 
zastosowanie  ostrzejszego  pada.  Zaleca  się 
stosowanie  szorowarki  wysokoobrotowej  HS  z 
niebieskim padem. O ile w szorowarka nie posiada 
odkurzacza,  po  zakończeniu  zabiegu  podłoga 
powinna zostać zamieciona mopem na sucho. Przy 
następnych  zabiegach  należy  powrócić  do  techniki 
konserwacji  sprayowej  szorowarką  HS lub polerką 
UHS.

Technika konserwacji polerką UHV (1500 obr/min): 
Metoda  przeznaczona  do  stosowania  na  dużych 
powierzchniach,  które  zostały  pokryte  warstwą 
polimerową  Pltinum  lub  Reflection.  Systematyczne 
stosowanie  preparatów  konserwujących  oraz  polerki 
wysokoobrotowej  zaopatrzonej  w  odpowiedni  pad, 
powoduje powstanie lustrzanej powłoki przypominającej 
taflę  wody.  Stosowanie  tej  metody  przyczynia  się  do 
szybkiego  twardnienia  powłok  warstw  polimerowych, 
zwiększa odporność na ślizganie, zdzieranie i brudzenie. 
Polerowanie  z  bardzo  dużą  szybkością  może  być 
przeprowadzane  na  sucho  lub  wspomagane 
spryskiwaniem  środka  konserwującego  (w  ten  sam 
sposób jak technika konserwacji sprayowej).

PRZYGOTOWANIE  ROZCIEŃCZEŃ  DO 
SPRYSKIWACZA RĘCZNEGO

Rozcieńczenia  zalecane  do  polerowania  sprayowego 
powinny  być  przygotowywane  ściśle  według  tabeli, 
ponieważ zbyt duże stężenie preparatu powoduje szybkie 
brudzenie się tarcz, a także może przyczynić się do zbyt 
dużej lepkości podłogi.
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU
Poniższa tabela ułatwia wybór odpowiedniej emulsji do 
danej  podłogi.  W  przypadku  wątpliwości  należy 
zasięgnąć fachowej porady lub przeprowadzić próbę na 
małej powierzchni.

ŚRODEK 
ZALECANY

ŚRODEK MOŻNA 
UŻYĆ (NALEŻY 

ZASIĘGNĄC 
TECHNICZNEJ 

PORADY)

ŚRODEK  NIE 
ZALECANY

Termoplastyczne
Winyl azbestowy
Winyl
Linoleum
Uszczelnione
drewno
korek
beton
asfalt
magnezyt

Asfalt 
Magnezyt 
Lastryko
Marmur 
Guma 
Płytki ceramiczne
 

Drewno
Korek
Beton (gładki)

POWIERZCHNIA POKRYCIA
10 litrów wystarczy na położenie pojedynczej  warstwy 

na  powierzchni  300-500  m
2
 w  zależności  od  rodzaju 

podłogi i metody kładzenia emulsji.

UWAGA: 1m2 = 10,764 stóp kwadratowych.

SZKOLENIA
Pomoc  w  wyborze  odpowiedniego  sprzętu,  środków  i 
sposobu  wykonania  czynności  można  uzyskać  u 
autoryzowanych  dystrybutorów  firmy  OPTINET.  Oni 



także przeprowadzą szkolenia i udzielą porad u klienta. 
Istnieje  również  możliwość  zaaranżowania  kursu 
odpowiadającego  potrzebom  klienta.  Dostępne  są 
również materiały szkoleniowe.

INFORMACJE BHP
Zasady bezpiecznego użytkowania i pierwszej pomocy 
charakterystyczne dla danego produktu są opisane na 
etykiecie i karcie BHP dostępnej na życzenie klienta.

OPAKOWANIA
2 x 5 litrów w opakowaniach polietylenowych
Numer Premiere  01042

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty bądź uszkodzenia powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio na skutek używania jej 
produktów lub na skutek wykorzystania informacji 
zawartych w specyfikacjach. Użytkownicy powinni, 
przeprowadzając odpowiednie próby, upewnić się, że 
produkt nadaje się do wykorzystania w danym celu, i że 
jego wykorzystanie nie naruszy żadnych patentów ani 
praw.

Ze  względu  na  trwający  bez  przerwy  proces 
udoskonalania  produktów,  producent  zastrzega  sobie 
prawo  do  zmian  w  ich  składzie.  W  związku  z  tym, 
właściwości  produktu  mogą  się  różnić  od  informacji 
zawartych w Specyfikacji technicznej.

ZNAK JAKOŚCI
BS EN ISO 9002

Wszystkie produkty firmy Premiere  wykonane zostały 
zgodnie ze standardem Systemu Jakości   i odpowiadają 
wymaganiom ISO 9002.    

Inne produkty z tej serii:
kod

M.E.7 2x5 litrów 01001
S.B.1 2x5 litrów 02011
Premac Super 2x5 litrów 02021
Platinum 18 2x5 litrów 01033
Platinum 25 2x5 litrów 01031

OPTINET
 Konstancin Jeziorna; tel: (22) 754 69 69 Katowice; tel. (32) 259 66 55 Toruń; tel. (56) 622 00 55

e-mail:optinet@timsi.com.pl www.optinet.com.pl
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