
Opis:
KEMIKO ® STONE TONE BUFF ON WAX II– produkt na bazie wody jest opracowany specjalnie do 
uzyskania wykończenia o niskim połysku zapewniającym wysoką ochronę i trwałość barwionej powierzchni. 
Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń na powierzchnię pokrytą barwnikiem kwasowym 
KEMIKO ® STONE TONE , na barwiony beton, płytki, cegłę lub jakiejkolwiek inną kamienna powierzchnię.

Charakterystyka fizyczna :

Czas schnięcia 20-30 minut
Wydajność 350 – 450 ft² /1 galon ( 32,5 – 41,8 m²/1liltr) ( może różnić się 

w zależności od porowatości betonu)
Rozrzedzanie NIE ROZRZEDZAĆ
Współczynnik tarcia (ASTM F609) powierzchnia sucha 0,46

powierzchnia mokra 0,15

Przygotowanie powierzchni -
Powierzchnia musi być dokładnie sezonowana i sucha, wolna od wszelkich plam alkalicznych, plam wilgoci, 
farby,wosku, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powierzchni.

Metody nakładania-
KEMIKO ® STONE TONE BUFF ON WAX II produkt na bazie wody jest nakładany za pomocą maszyn do
polerowania  zabrudzonych  powierzchni  tj.  polerki  z  trzema  nakładkami  ;  nakładka  szczotka  o  twardym
włosiu, nakładka ze szczotką średnio twardą oraz nakładka do polerowania. 
UWAGA:  Bardzo  ważnym  jest  mieć  oddzielne  szczotki  do  zabezpieczonych  i  oddzielne  do  podłóg
niezabezpieczonych a barwionych barwnikiem kwasowym . Niezabezpieczone podłogi  barwione kwasem
zabarwią szczotki nakładek. Aby rozpocząć, należy rozprowadzić gładką, cienką warstwę wosku w pewnej
odległości  od ściany (5-8 cm )  i  w rogach pomieszczenia w odległości  większej  od promienia nakładek
polerki.  Umieść nie  więcej  niż 1  /  8 kubka wosku na podłodze w centrum obszaru przeznaczonego do
pokrycia wielkości 27-37 cm² . Podłoga będzie mokra i matowa. Natychmiast pracuj z woskiem poprzez jego
rozprowadzanie i rozgrzewanie go za pomocą nakładki polerki ze szczotką z naturalnego sztywnego włosia
o twardym włosiu  (może to  potrwać  1-2 minuty).  Przejdź  do następnego obszaru  wcierania  wosku  nie
większego  niż  27-37  cm² i  powtórz  krok  jak  tylko  wosk  w  poprzednim  obszarze  zmieni  się  na  lekko
połyskujący  i  grzbiety  wosku  znikną.  Po  zakończeniu  fazy  aplikacji,  zmień  nakładkę  na  tę  o  średniej
twardości włosia i  poleruj całą podłogę łącznie z ręcznie woskowanymi obszarami. Po polerowaniu, jeśli
większa ochrona jest pożądana, powtórz pierwszą fazę nakładania i nałóż cienką drugą warstwę. Następnie
ponownie wypoleruj . Jeśli nieco wyższy połysk jest pożądany, użyj miękkiej nakładki polerującej.

Czyszczenie – czyścić narzędzia i sprzęt czysta wodą.

Uwagi- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Nie należy stosować 
wewnętrznie. Stosować odpowiednią wentylację.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. POWODUJE PODRAŻNIENIE OCZU. MOŻE PODRAŻNIAĆ SKÓRĘ I DROGI
ODDECHOWE. DZIAŁA SZKODLIWIE PO POŁKNIĘCIU.

Pierwsza pomoc-
Przemywać wodą przez przynajmniej 15 minut. 
Kontakt ze skórą: przemyć wodą z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Wdychanie: Wyprowadzić na świeże powietrze. Podać tlen, jeżeli oddychanie jest utrudnione. 
Spożycie: Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

Posadzki
dekoracyjne
i przemysłowe

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KEMIKO ® STONE TONE BUFF ON WAX II

wosk na bazie wody do wcierania 
w powierzchnie betonową

http://www.posadzki.us/


Gwarancja 
Niniejsza gwarancja  jest  wystawiana w miejsce wszystkich innych gwarancji,  zarówno wyrażonych jak  
i  ukrytych.  Ten  produkt  jest  wyprodukowany z  wyselekcjonowanych  surowców przez  wykwalifikowanych
techników. Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy, ani nie kontroluje sposobu użycia produktu  i żadna
gwarancja  nie  jest  udzielana  co  do  skutków  jego  nieprawidłowego  użycia.  Jedynym  zobowiązaniem  
sprzedawcy i producenta jest zastąpienie każdej ilości produktu , który okaże się wadliwy. Każde żądanie
wymiany wadliwego produktu  musi zostać otrzymane na piśmie w terminie jeden (1) rok od daty transportu.
Zarówno sprzedawca,  jak  producent  nie  przyjmuje  żadnej  odpowiedzialności  za  zranienia,  straty,  albo  
szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo: 
                           
P.P.U.H. “AREL”sc                                                  
ul. Krzyżanowskiego 4b, 
35-329 Rzeszów
tel.+48 17 865 44 93
tel./fax +48 17 850 50 11 
firma@arel.pl                                                        
www.arel.pl 

Aktualność: 01-09-2015

Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta.
Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.
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