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P. 1

ENHANCE
Pasta do podłóg o bardzo wysokiej zawartości substancji stałych

Opis
Samopołyskowa  pasta  do  eleganckich  podłóg  o  bardzo  wysokiej  zawartości 
substancji  stałych.  Po  wyschnięciu  tworzy  wysoce  trwałą,  błyszczącą 
powierzchnię,  wyglądem  przypominającą  wilgotną  podłogę.  Nadaje  się  do 
większości podłóg takich jak powierzchnie winylowe, kauczukowe, asfalt, marmur, 
lastryko i inne.

Właściwości 
• Bardzo duża zawartość substancji stałych zapewnia szczególną ochronę.
• Znakomita zdolność do wyrównywania pozwala uzyskać większą gładkość.
• Pozostawia bezpoślizgową podłogę, zapewniając większe bezpieczeństwo.
• Wysoce odporny na ścieranie sprawia, że podłogi łatwiej się czyści i 

utrzymuje.
• Współpracuje z szybkoobrotowymi polerkami.
• Idealny do miejsc o dużym ruchu.
• Pokrycie na 5l – 400/500 metrów kw. na 1 warstwę.

Sposób użycia

Nie rozcieńczać.
Wlać pastę do wiadra lub korytka.
Zanurzyć mop lub aplikator w paście, wycisnąć nadmiar.
Nanieść cienką warstwę pasty równomiernie w lewo i w prawo.
Pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 min.
Nanieść kolejną cienką warstwę pasty w kierunku prostopadłym do poprzedniej. 
Pozostawić 10cm odstęp od brzegu podłogi, aby uniknąć nawarstwiania.
Pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 min.
W zależności od wieku i porowatości podłogi oraz sposobu jej konserwacji w 
przeszłości, może zaistnieć potrzeba nałożenia kolejnych warstw.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PORADNIKIEM FIRMY EVANS

NA TEMAT PIĘLEGNACJI PODŁÓG

Skład

Zawiera  dyspersję  wodną  metalizowanych 
kopolimerów  akrylowych,  emulsji  woskowej, 
żywicy  rozpuszczalnej  w  amoniaku,  substancji 
zwiększających  plastyczność,  koagulantu, 
środka  antypieniącego,  środka  wyrównującego 
oraz środka konserwującego.

Podstawowe informacje o 
produkcie

Postać: przezroczysta ciecz

Zapach: charakterystyczny

Ciężar właściwy (20oC): 1.036

Kolor: biały

pH – nierozcieńczony: 8.6

Okres trwałości (przed 
otwarciem opakowania): Nie mniej niż 3 lata

Opakowanie

Pojemnik Kod zamówienia Wielkość palety

5l A098E 120x5l

Sposób przechowywania

Przechowywać  w  oryginalnie  zamkniętym 
pojemniku  oraz  chronić  przed  wysokimi 
temperaturami.

Biodegradowalność

Wszystkie środki powierzchniowo czynne użyte 
w produktach Evans Vanodine spełniają obecne 
normy europejskie dotyczące biodegradacji oraz 
ochrony środowiska.

Zapewnianie jakości

Ten produkt został wyprodukowany w Wlk. 
Brytanii przez EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC. Firma posiada system 
kontroli jakości zarejestrowany przez
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
Nr rej. certyfikatu: FM 09535

Data ostatniej weryfikacji: 
08.12.01
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