
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA  AKRYLOWYCH FRONTÓW MEBLOWYCH W WYSOKIM POŁYSKU  

ZA POMOCĄ   ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS. 

 

1. Wstrząsnąć ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS przez użyciem. 

2. Równomiernie rozprowadzić produkt na czyszczonej powierzchni, aplikując niewielką ilość preparatu, za pomocą 

czystej ściereczki bawełnianej lub wykonanej z mikrofibry. 

UWAGA! Produkty jest wysoce stężony i powinien być aplikowany w niewielkich ilościach! 

 50 ml wystarcza na 6-10 m2  powierzchni.  

3. Jeśli zachodzi konieczność usunięcia preparatu, należy niezwłocznie po nałożeniu na powierzchnię  usunąć go za 

pomocą czystej ściereczki bawełnianej lub z mikrofibry wycierając ruchami prostolinijnymi . Pozostanie to bez wpływu 

na jakość powierzchni .  

 

Zalecenia: 

Aby osiągnąć wytrzymałą i odporną na drobne zadrapania powierzchnię (tłuszcz na palcach, mieszanina kurzu i tłuszczu itp.  

na przykład w kuchni) fronty powinny być zabezpieczone ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS. Po zdjęciu folii ochronnej należy 

odczekać ok 3 godz. celem utwardzenia powierzchni parą wodną z powietrza, a następnie przetrzeć ściereczką z mikrofibry   

z niewielką ilością preparatu. Następnie powierzchnia akrylowa krystalizuje się przez ok 2 doby a preparat powoduje 

przynajmniej dwukrotnie większą odporność na zadrapania powłoki połyskowej.  

 

Produkty ULTRA-GLOSS są ekologiczne i całkowicie bezpiecznie. Oznaczą to, że bezwątpienia można używać ich w kuchni. 

Proces zabezpieczania powierzchni powinno się powtarzać tak często jak powłoka zostanie starta (kiedy powierzchnia nie jest 

„gładka w dotyku”). Przyjmuje się, że powłoka utrzymuje się około 12 miesięcy. 

 

Ø Z ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS można uzyskać unikalne zabezpieczenie powierzchni połyskowej  na bazie 

mineralnej. 

Ø ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS – przywraca kolor i blask a także sprawia że używane powierzchnie lśnią jak nowe.  

W ten sposób uzyskuje się powierzchnię gładką jak lustro. W teście na odbicie światła (intensywność promieniowania  

poruszanego punktu światła na wypolerowanej błyszczącej powierzchni) rezultaty, które osiągnięto można określić 

nie tylko jako błyszczące, ale jako lśniące. 

Ø ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS zabezpiecza na wiele miesięcy przed wpływem czynników takich jak światło 

słoneczne, detergenty do czyszczenia, plamy tłuszczu itp. Jest polecany do powierzchni szczególnie narażonych na 

intensywną eksploatację  (Np. w kuchni gdzie mogą być ślady po tłustych palcach , mieszanki tłuszczu z kurzem itp) 

Ø Powierzchnie czyszczone przez ULTRA-GLOSS przynajmniej podwajają odporność na (drobne) zarysowania. 

Ø ULTRA-GLOSS Superpolish + DGS w żaden sposób nie działa agresywnie jest zarówno delikatny na połysku jak 

również przyjazny dla środowiska. 

Ø UWAGA!!  - Trzymać produkt z dala od dzieci.  

- Odpowiednio wentylować podczas aplikacji. 

Polecane akcesoria  

Sciereczka z mikrofibry 

 


