
 
 
 
 
 
 

RILUX GRES 
 
 
 

Karta charakterystyki 06/16 pl 

 
DEFINICJA 

 

Dyspersja wodna obojętnych nano-cząsteczek mineralnych i synergicznych czynników poziomujących / zwilżających 
 

ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ 
 

Produkt RILUX GRES może być używany na wszelkiego rodzaju płytkach porcelanowych polerowanych i szklistych. 
Zapewnia doskonałe zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zaplamieniem. Nadaje połysk powierzchni. Przywraca połysk 
powierzchniom zmatowiałym ze względu na działanie agresywnych czynników chemicznych lub zużycie, także miejscowo 
i/lub nierównomiernie. 
Mineralne nano-cząsteczki o wysokim stężeniu przenikają do powierzchniowych mikro-wgłębień płytek 
porcelanowych, wypełniając i uszczelniając je dla zapewnienia zabezpieczenia przed przenikaniem zabrudzeń, 
dzięki czemu częste czyszczenie i zwykłe utrzymanie staje się łatwiejsze. 
Łatwość użycia i stosowania. Nie pozostawia żadnej warstewki ani żółtych plam. Odporny na działanie promieniowania UV. 
W przypadku materiałów ciemnych należy wykonać wstępne testy i skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej firmy 
Geal. 
Zalecamy, aby prace renowacyjne były przeprowadzane przez wyspecjalizowanego operatora, używającego profesjonalnego 
wyposażenia. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
 

Nałożyć produkt RILUX GRES w stanie nierozcieńczonym na suchą, czystą powierzchnię, używając froterki lub maszyny 

do czyszczenia podłogi bądź innego urządzenia polerującego z miękką tarczą. Ewentualne pozostałości mogą zostać z 

łatwością usunięte poprzez starcie powierzchni po całkowitym wyschnięciu. 

Dla zapewnienia lepszego zabezpieczenia należy ponownie zastosować produkt po wyschnięciu aż do usunięcia 

wszystkich pozostałości. Można chodzić po posadzce natychmiast. Należy zawsze przeprowadzić wstępne testy, w 

szczególności na ciemnych materiałach, aby ocenić skuteczność produktu. Powierzchnie odnowione przy użyciu 

produktu RILUX GRES nie mogą być czyszczone silnymi detergentami alkalicznymi i agresywnymi produktami 

odtłuszczającymi. 

Przed nałożeniem produktu RILUX GRES może być potrzebne wytrawienie całej powierzchni kwasem - należy umyć ją 

dokładnie produktem CERAMIK (GEAL) w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1, aby 

zapewnić bardziej jednorodne wchłanianie i lepsze rezultaty zastosowania produktu. Spłukać czystą wodą i pozostawić 

do wyschnięcia przed zastosowaniem produktu RILUX GRES. 

Do częstego czyszczenia posadzek należy używać produktu BEL GRES (GEAL). Do odtłuszczania i czyszczenia 

nadzwyczajnego należy używać produktu DETERFLASH (GEAL) rozcieńczonego wodą w proporcji 2-3%. 

Pokrycie: do 70 - 80 m. kw. / litr. 
 

 

Właściwości chemiczne i fizyczne 
 

Wygląd mętna ciecz 
Kolor bezbarwny 
Zapach alkoholowy 
pH 7,5 
Gęstość względna    1,160 Kg/l 
Rozpuszczalność Mieszalny z wodą 

 

 
Opakowanie 

butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 

szt., pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 

szt. 

Zagrożenia 

 
Piktogram: nie ma 

Hasła ostrzegawcze: 

nie ma 

P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie Charakterystyki sporządzonej zgodnie z 

postanowieniami Rozporz. WE 1907/2006 (REACH) wraz z jego kolejnymi wersjami 

 
 
 
 
 



 

 

 

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 użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 
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