
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                Scheda Tecnica 04/14 eng 

 

DEFINICJA 
 

Mikro-emulsja żywic o niskiej masie cząsteczkowej, wysokiej twardości i kompatybilności ze składnikami mineralnymi. 
 

 ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ  

Produkt BEAUTY  GRES  (GEAL) to innowacyjna formuła przeznaczona do zapewnienia ochrony płytek 
ceramicznych i porcelanowych o powierzchni chropowatej, naturalnie matowej i z teksturą. 
Zdecydowanie ułatwia częste oraz nadzwyczajne czyszczenie płytek ceramicznych, także zatrzymujących pył i 

trudnych do wyczyszczenia. 

BEAUTY  GRES tworzy jednolitą, jednorodną barierę przylegającą do powierzchni materiału, szybko zastygającą, 
odporną na zużycie i zarysowanie, chroniącą przed przenikaniem zabrudzeń do mikroskopijnych porowatości 

powierzchni typowych dla porcelany niepolerowanej i ułatwiającą czyszczenie za pomocą zwykłej nawilżonej szmatki 
lub rozcieńczonych detergentów obojętnych chemicznie. 

Przywraca kolor i nie pozostawia śliskiej powierzchni. 
Produkt BEAUTY GRES jest łatwy w użyciu bez konieczności wykorzystania żadnych maszyn. Odporny na częste 

mycie detergentami obojętnymi chemicznie, takimi jak CB90 i LINDO SANIGEN (GEAL).  Jego działanie jest 
całkowicie odwracalne, a produkt może zostać usunięty za pomocą specjalnego produktu czyszczącego do 
usuwania wosku Super DETERJET (GEAL). 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

 

Zalecane jest nałożenie dwóch warstw produktu BEAUTY GRES. Nałożyć produkt na powierzchnię i 

rozprowadzić równomiernie używając froterki, unikając nagromadzenia się produktu. Po nałożeniu pierwszej 
warstwy odczekać 2-4 godzin. Nie chodzić po powierzchni i nie nakładać produktu ponownie podczas wysychania. 
Aby zwiększyć połysk po wyschnięciu, wypolerować używając maszyny do czyszczenia podłogi z miękką tarczą 

(np. Scotchbrite 3M buffer light brown) 
Podczas przeprowadzania nadzwyczajnego czyszczenia powierzchni należy całkowicie usunąć produkt 

pielęgnacyjny przy użyciu produktu czyszczącego Super DETERJET (GEAL), w stanie nierozcieńczonym lub 
rozcieńczonym wodą w stężeniu 20% bądź więcej w zależności od potrzeb, a następnie spłukać czystą wodą i 

zastosować ponownie w sposób opisany powyżej. Nie stosować w temperaturze poniżej 10 °C. 

 
Pokrycie: 1 litr na 30-50 m. kw., w zależności od chropowatości powierzchni. 

Ostrzeżenie: nie stosować na polerowanych / docieranych płytkach porcelanowych, ponieważ może to 
spowodować niską przyczepność i powstanie trwałych zmatowień. Na tych materiałach zalecane jest zastosowanie 

chroniących przed zaplamieniami produktów PROGRES NO-LUX lub PROGRES LUX (GEAL) (patrz odpowiednie 
karty charakterystyki). 

 

Właściwości chemiczne i fizyczne Zagrożenia 
pH (20°C) produktu w stanie czystym: 7,5 Symbol: nie ma 

Gęstość (20 °C): 1,008 g/cc S2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Wygląd: ciecz  
Zapach: charakterystyczny Transport 
Kolor: biały opalizujący Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 

 TARIC: 34049080 Woski sztuczne i przetwarzane -- inne 

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

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

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

wraz z jego kolejnymi wersjami 

Pojemnik PE o poj. 10 litrów  
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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 użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 


