
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Scheda Tecnica 05/14 eng 

DEFINICJA 
 

Wodno-alkoholowa mikro-emulsja fluorowanych polimerów funkcyjnych o wysokiej odporności chemicznej. 
 

 ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ  

Produkt PROGRES NO-LUX (GEAL) jest przeznaczony specjalnie do zabezpieczenia polerowanych „pełnych” 
płytek porcelanowych. Zapewnia doskonałe zabezpieczenie płytek przed zabrudzeniem przez ciecze.  Zapewnia 
również wstępną ochronę przed ułożeniem płytek, wykonaniem uszczelnień lub wylaniem zaczynu cementowego, 

aby uniknąć zabrudzeń, które mogą być spowodowane przez kolorowe fugi lub jakiekolwiek czynniki podobnego 
rodzaju. 

Niska masa cząsteczkowa i właściwości chemiczne oraz fizyczne czynników aktywnych zapewniają doskonałą 
penetrację produktu PROGRES NO-LUX do porów płytek ceramicznych i pozostawanie na jego powierzchni bez 

żadnych odbarwień. 
Ochrona zapewniania przez produkt PROGRES NO-LUX zapewnia ograniczenie zabrudzeń i wiązania żywic 

syntetycznych stosowanych w fugach barwionych, ułatwiając ich usuwanie poprzez zmycie specjalnymi środkami 
czyszczącymi, takimi jak SERVICE  ACIDO lub SERVICE SOLVACID (GEAL). 

Nie zmienia wyglądu, koloru i połysku powierzchni.  Nie pozostawia żadnej warstewki.  Działanie odwracalne.  Szybkie 
wysychanie. 

Produkt PROGRES NO-LUX jest wysoce stabilny w odniesieniu do działaniu światła i zachowuje wysoką wydajność nawet 
po wielu myciach. 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 

Nałożyć produkt PROGRES NO-LUX na suchą, czystą powierzchnię, rozprowadzając za pomocą ściereczki, 
miękkiej szmatki, polerki bądź maszyny do czyszczenia podłogi, wyposażonej w miękką tarczę. Unikać możliwości 
zaschnięcia ewentualnych pozostałości, ścierając ręcznie miękką szmatką lub przy użyciu maszyny do czyszczenia 

podłogi, wyposażonej w miękką tarczę aż do przywrócenia oryginalnego połysku. 
Można chodzić po posadzce po upływie 10-15 

minut od zastosowania produktu. Średnie 
pokrycie: 1 litr na 20-40 m. kw. 

Czyszczenie powierzchni zabezpieczonych wstępnie przy użyciu produktu PROGRES  NO-LUX:  usuwanie mgiełki 

i plam syntetycznych fug barwionych musi zostać wykonane przy użyciu specjalnego produktu czyszczącego 
SERVICE SOLVACID (GEAL), rozcieńczonego w proporcji 30 - 50 % z wodą lub w razie konieczności w stanie 

nierozcieńczonym. 
Zwykłe czyszczenie powierzchni zabezpieczonych produktem PROGRES NO-LUX: należy użyć produktu CB 90 

(GEAL) rozcieńczonego z wodą w stężeniu 2%. W przypadku szorowarek samojezdnych, należy użyć produktu 
SUPER DETERJET (GEAL) rozcieńczonego wodą w stężeniu 2%. 

Nadzwyczajne utrzymanie powierzchni zabezpieczonych produktem PROGRES NO-LUX: przeprowadzić 
dogłębne czyszczenie przy użyciu produktu SUPER DETERJET (GEAL) rozcieńczonego wodą w stężeniu 

20%. Najbardziej uporczywe plamy powinny być usuwane przy użyciu produktu SERVICE SOLVACID (GEAL), w 
stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym wodą. Należy wetrzeć produkt czyszczący, a następnie pozostawić go 

w zaplamionym miejscu przez 10-30 minut. Po spłukaniu wodą, nałożyć na suchej powierzchni pojedynczą 
warstwę zabezpieczającego przed zabrudzeniem produktu PROGRES NO-LUX. Przeprowadzanie prac 

dotyczących utrzymania nadzwyczajnego jest zalecane co najmniej co 4-6 miesięcy, w szczególności w miejscach 
narażonych na duże natężenie ruchu i często mytych. 

 

Właściwości chemiczne i fizyczne Zagrożenia 
pH (20°C) produktu w stanie czystym: 9,5 Symbole: nie ma 

Ciężar właściwy (20 °C): 0,981 g/cc  

Wygląd: ciecz 
Zapach: alkoholowy 

Kolor: bezbarwny 

R10 Łatwopalny 

S2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 

Opakowanie 
pojemnik 

Butelka PE o poj. 1 litr, opakowanie 
zawierające 12 szt. 

Transport 

PROGRES NO-LUX 



Pojemnik o poj. 5 litrów, opakowanie 
zawierające 4 szt. 

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

 Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie Charakterystyki sporządzonej 
zgodnie z postanowieniami Rozporz. WE 1907/2006 (REACH) 

 wraz z jego kolejnymi wersjami. 

 

 

 

 

to zastrzeżony znak handlowy firmy BEL CHIMICA Srl  Siedziba główna: Via San Michele 35. Zakład produkcyjny: Via Settola 121 – 51031 Agliana (PT), Włochy 

info@geal-chim.it  www.geal-chim.it Tel. +39 0574 750365  Fax +39 0574 751288 

Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczącej parametrów wydajnościowych produktu, czyli jego zgodności z właściwościami 

określonymi w odpowiedniej karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie 

dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w związku z czym za sprawdzenie jego zgodności odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

użytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące stanowić konsekwencje 


