
POPIS VÝROBKU:
POLYGRUND VC 360 je polymerový prostředek 
určený k ochraně kamenných a mramorových 
podlah. Je charakteristický zvýšenou odolností 
proti otěru. Může být použit jako podkladová 
(základní) vrstva, stejně jako konzervační, mycí 
a lešticí přípravek. Prostředek zanechává na 
povrchu ochrannou vrstvu, která se vyznačuje 
vysokým leskem, tvrdostí a protiskluzovými 
vlastnostmi. Prostředek obsahuje méně než 5 % 
povrchově aktivních látek.

OBLAST POUŽITÍ:
Prostředek POLYGRUND VC 360 firmy VOIGT/ 
MERIDA se používá mimo jiné k ochraně:
  - kamenných podlah
  - mramorových podlah

SLOŽENÍ:
Akrylátové disperze a polymery, polyuretany, 
organická rozpouštědla, pomocné látky.

BALENÍ:
Láhev 1 l

UPOZORNĚNÍ:
Skladujte při teplotách nad +5 °C.

POLYGRUND VC 360
polymerový koncentrát určený k péči 

o kamenné a mramorové podlahy

pH koncentrátu:

pH roztoku:
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ZPŮSOB POUŽITÍ:
PODKLAD: Na povrch důkladně očištěný 
přípravkem STRIPET Plus naneste v závislosti na
pórovitosti podkladu 2 až 3 vrstvy neředěného 
přípravku. Každou následující vrstvu nanášejte až 
po důkladném zaschnutí předešlé vrstvy.
Průměrná doba zaschnutí je cca 2 hodiny a závisí 
na teplotě podkladu a vlhkosti vzduchu.
Za účelem zvýšení lesku a rychlejšího vytvrzení 
poslední vrstvy je třeba ji přeleštit
vysokorychlostní leštičkou.
OŠETŘOVÁNÍ:Kamenné podlahy s vysokým 
leskem je třeba mýt namokro roztokem
o koncentraci od 2,5 do 10 % (250÷1000 ml 
přípravku na 10 l vody). 
KONZERVACE: V závislosti na stupni znečištění
doporučujeme používat vodný roztok přípravku
o koncentraci od 0,25 do 0,5 % (25÷50 ml 
přípravku na 10 l vody).

DOPORUČENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY:

OBLAST ČISTĚNÍ

Neředit

ŘEDĚNÍ

2,5-10 %

Podklad

Ošetřování

0,25-0,5 %Konzervace

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
Chemické prostředky pro domácnost 
uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je určen 
pro profesionální použití. Výrobce nenese 
žádnou odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku použití prostředku, které 
neodpovídá jeho určení. Bezpečnostní list je 
k dispozici na vyžádání (EUH210).
Doba použití: 24 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu.

EKOLOGIE:
V prostředku obsažené povrchově aktivní 
sloučeniny jsou biologicky odbouratelné. 
Prostředek neobsahuje APEO a aldehydy.

VÝROBEK MÁ ATEST PZH. 

TABULKA ŘEDĚNÍ:

0,5 l

Množství 
roztoku /

ředění

5 l

10 l

2,5 ml

0,5 %

25 ml

50 ml

7,5 ml

1,5 %

75 ml

150 ml

15 ml

3 %

150 ml

300 ml

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1 000 ml

V případě pochybností týkajících se používání výrobku 
a za účelem získání dalších podrobných informací (ve 

specifikaci neuvedených) týkajících se prostředku
POLYGRUND VC 360 je třeba se obrátit na 

firmu MERIDA.
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Firma přátelská
k životnímu

prostředí

STRIPET Plus
příprava podkladu

LAVABIN Plus
ošetření a zesílení
polymerové vrstvy
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