
 

 
 
 

Ceradur 

Kovové soli neobsahujúci disperzný ošetrujúci 
prípravok 
 
Vlastnosti 
Kovové soli neobsahujúci disperzný ošetrujúci prípravok s veľmi dobrou schopnosťou 
tvorby filmu, zasychaním vytvára samolesklý film. Ošetrujúci film je podobný tvrdým 
voskom a zachováva si svoju elasticitu. Leštením možno odstrániť aj väčšie poškodenia. 
Vďaka lešteniu sa stane krytina lesklou, ale nie hladkou. Ceradur zodpovedá nasledujúcim 
kritériám: protisklzovosť, odpudzovanie nečistôt, odolnosť voči oteru. Ošetrujúca vrstva je 
ľahko odstrániteľná.  
 

Zloženie 
Kovové soli neobsahujúca umelohmotná disperzia (neobsahuje TBEP), polyetylénový 
vosk, zmäkčovadlo, pomocné látky. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 8,5 
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky tvrdé a elastické podlahové krytiny odolné voči vode, ako sú 
napr.: PVC, linoleum, guma, bezpečnostné krytiny, polyolefin, mramor, granát, 
kameňobetón, výnimkou sú vlhké plochy. Tiež je vhodný na ochranu drevených a 
korkových povrchov, výnimkou sú povrchy, na ktorých je remeselne nanesená ochranná 
vrstva. V prípade tých krytín, na ktorých je nanesená PE alebo PU vrstva, je potrebné 
otestovať priľnavosť.  
 

Použitie 
Prípravok sa môže použiť iba na suchý povrch. Prípravok pomocou plochého mopu 
nanesieme na povrch v tenkej vrstve. Nenechajme zaschnúť ošetrujúcu disperziu 
do návleku mopu. Po použití kanister ihneď uzatvorme.  
 
Prvé ošetrenie vyčisteného povrchu: 
V závislosti od absorpčnej schopnosti podlahovej krytiny nanesieme 2-3 vrstvy  
s 30 minútovými prestávkami. V prípade flexibilných krytín nanesme max. 2 tenké vrstvy. 
 
Ošetrenie po predošlom intenzívnom upratovaní: 
Nanesieme 1-2 vrstvy s 30 minútovými prestávkami.  
 
Oprava ošetrujúceho filmu na opotrebovaných miestach  
pomocou rozprašovacej metódy :  
Prípravok zriedime vodou v pomere 1:1, nanesieme pomocou rozprašovacieho  
flakónu a stroja s vysokými otáčkami (cca. 1000 otáčok/minútu). 
  
Leštenie: 
Vyschnutý ošetrujúci film môžeme zjednotiť leštením, pomocou stroja 
s vysokými otáčkami (cca. 1000 otáčok/minútu) a Multi-Discu.

Spotreba / m² 
Prvé ošetrenie: 25 ml na jednotlivé vrstvy 
Ošetrenie po predošlom intenzívnom upratovaní: 25 ml na jednotlivé vrstvy 
Rozprašovacia metóda: 1,5 ml 
   

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku  

v domácnostiach! 

 

Balenie 
2/5 litrový kanister v kartóne Č. tovaru: j 20 05 05 
200 litrový sud Č. tovaru: j 20 05 72 
 Uchovávajte na nemrznúcom mieste!! 
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