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INTRODUCERE
Gama,  de  inalta  calitate,  a  emulsiilor  polish  a  fost  dezvoltata 
pentru a proteja si a spori rezistenta podelelor din vinil, azbest, 
linoleum si cauciuc. Are ca rezultat un strat igienic si protector, 
durabil,  antialunecare  si  rezistent  la  murdaria  detergentilor  si 
tocurilor din cauciuc.
Platinum este rezultatul tehnologiei moderne si detine rezultate 
excelente  asupra  podelelor  din  terrazzo,  marmura,  piatra  si 
pietrarie. Suprafetele poroase, ca lemnul, asfaltul, magnezitul sau 
betonul, ar trebui in mod normal sa fie sigilate inainte de a se 
aplica emulsia polish.

Rezultate  de  prima  clasa  pot  fi  obtinute  folosind  corect 
produsele, masinile si echipamentele, fara a avea un program de 
curatenie stabilit de dinainte. 
Aceasta  gama  de  produse  face  posibila  o  selectare  precisa  a 
caracteristicilor  produsele  de  curatenie  a  toaletelor,  necesare 
indeplinirii sarcinilor.
In cazul alegerii cu  dificultate a solutiei celei mai potrivite sau 
pentru  mai  multe  informatii  privind  produsele,  masinile  si 
echipamentele Premiere, contactati reprezentantul local al firmei 
Premiere.

PLATINUM® 25

Platinum este o emulsie polish versatila, cu performante maxime, 
potrivita  pentru  podele.  Produce  un  strat  polish  uscat,  cu 
excelenta aderenta, pe suprafete compacte ca: terrazzo, marmura, 
piatra si pietrarie, sau pe podele mai conventionale. Acest produs 
elimina nevoia utilizarii apei.
Platinum  este potrivit pentru podele din vinil, azbest, linoleum 
sau  suprafete  poroase.  Un  singur  strat  de  Platinum  poate  fi 
suficient pentru a obtine rezultate excelente pe multe suprafete 
compacte,  conducand  la  economisirea  de  materiale  si  timp. 
Straturi aditionale sunt necesare pentru suprafetele poroase sau 
foarte roase.

Solutia detine un continut solid de 25%.

INSTRUCTIUNI

Intotdeauna purtati haine de protectie si cititi eticheta si datele de 
securitate, inainte de a folosi produsul. Daca aveti indoieli testati 
produsul pe o suprafata mai mica.

1. PREPARAREA SUPRAFETELOR DE PODEA.
Este  impetuos  necesar  ca  podelele  sa  fie  curatate,  uscate  si 
neprafuite inainte de aplicarea Platinum.

1.1.Intinerirea: Podelele noi sau netratate anterior trebuie sa fie 
frecate cu M.P. 9 , M.P.10, Natural Way, Force sau Force Citrus 
si limpezite bine cu apa proaspata.

1.2.Tratament: Pentru a inlatura stratul de emulsie polish mai 
vechi,  masina  de curatat  va  utiliza  Premstrip  2000 sau Strike. 
Asigurati-va ca toate urmele de polish sunt inlaturate si realizati 
o  limpezire  desavarsita,  in  completare.  Limpezirea  nu  este 
recomandata cand se utilizeaza Strike.
Nu  aplicati  emulsie  polish  pe  suprafetele  poroase  neacoperite 
(lemn, pluta, asfalt, magnezit sau beton).
Cautati sfat profesionist  inaninte  de tratarea podelelor  pe care a 
mai fost utilizata inainte ceara polish.

2. APLICAREA POLISH-ULUI
Platinum trebuie aplicat nediluat, folosind un mop curat sau un 
aplicator care sa permita intinderea unui strat uniform. Un strat 
lucios, clar nu poate fi obtinut daca se utilizeaza prea mult polish 
sau   are  loc  actiunea  de  frecare  a  suprafetei.  In  functie  de 
ventilatia  din  incapere,  stratul  ar  trebui  sa  se  usuce  in  30-40 
minute, dupa care mai poate fi adaugat inca un strat exact peste 
primul. Asigurati-va ca fiecare strat este bine uscat inainte de a 
aplicarea urmatoare. Daca nu,  se afecteaza rezultatul final.
Stratul de polish continua sa se intareasca chiar si dupa cateva 
ore dupa ce s-a uscat. Pentru a obtine un rezultat optim, aplicati 
straturile multiple seara, pentru ca procesul de intarire sa 
continue de-a lungul noptii. Evitati contaminarea daca nu turnati 
polish din mop, aplicator, covata sau galeata inapoi in incipientul 
de polish.

3. INTRETINEREA 
Exista mai multe metode ce se pot folosi dupa ce podeaua a fost 
data cu polish. 

3.1.  Tehnica  bazata  pe  mop: Detergentii  multifunctionale 
Premiere,  Produsele  de  intretinere  sau  Dezinfectantii  pot  fi 
folositi  impreuna  cu  mopul.  Alegerea  produsului  depinde  de 
natura  suprafetei  ce  urmeaza  a  fi  curatata  si  de  gradul  de 
grasime.
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3.2. Spalare umeda: O tehnica de intretinere de rutina, care
 foloseste mopul bine stors,pentru podelele deschise la culoare 
sau cu pete.
METODA: Folositi  o galeata cu dispozitiv de stoarcere. Udati 
mopul  si  storceti-l  bine pana se  inlatura  excesul  de  solutie. 
Limpeziti mopul frecvent si schimbati solutia cand este nevoie.

3.3.  Spalarea  cu  o  singura  solutie :  Tehnica  de  intretinere 
zilnica pentru suprafetelor de culori deschise spre mediu.
METODA: Folositi o galeata cu 2 incipiente. Intr-un incipient 
puneti  PLATINUM,  iar  in  celalalt  solutia  colectata  in  urma 
spalarii podelor. Intotdeauna stoarceti bine mopul inainte de a-
l refolosi si lasati podelele cat se poate de uscate.
 
3.4. Lustruirea  cu  sprayul:  Este  o  operatiune  frecvent 
utilizata  pentru  a  intari  stratul  de  polish  si  a  ameliora 
profunzimea  si  nivelarea  glosului.  Are  proprietati 
antianulecare si este rezistent la urmele de tocuri de cauciuc. 
Lustruirea cu sprayul va inlatura toate petele si urmele folosind 
una din urmatoarele metode:
Optiunea A : Folositi Platinum (aceeasi emulsie polish care a 
fost aplicata pe podea), cu diluatia de 1 :20 si lustruiti pana se 
usuca.
Optiunea B : Folositi Premiere Clean&Buff- o combinatie de 
detergent,  QAC  bactericid  si  ceara  politilena  antianulecare. 
Clean&Buff este un produs Premiere  de Intretinere,  versatil, 
fiind  potrivit  pentru  lustruirea  cu  sprayul  (diluatie  1 :40)  si 
pentru spalarea cu mopul (diluatie 1 :100), opratiune urmata de 
lustruire.
METODA: Aceasta este identica pentru optiunile prezente mai 
sus. Aplicati solutia pe podele si cand este inca umed, lustruiti 
o  suprafata  de  3-5m²  pana  se  usuca.  Cand apar  rezultatele, 
continuati pe celelalte zone. Folositi o masina cu viteza mare si 
cu pad  rosu.

3.5 Spalarea cu sprayul : Este o operatiune mai putin folosita, 
necesara doar atunci cand urmele nu sunt inlaturate complet 
prin lustruire.
METODA :  Este  asemenatoare  metodei  anterior  prezentate, 
desi se foloseste o solutie mult mai puternica si o masina mult 
mai agresiva, cu o pad albastra sau castanie.

3.6.Lustruirea  cu  viteza  foarte  mare :  Pentru  podele  ca 
oglinda, folositi o masina cu viteza foarte mare si un pad de 
intretinere a podelelor UHV, impreuna cu Platinum.

COMBINAREA SOLUTIEI

                 

SELECTAREA PRODUSULUI

Folositi  tabelul  urmator  pentru  a  detwermina  daca  polish-ul 
Platinum este potrivit pentru podelele indicate. Unde exista dubii 
solicitati  sfatul  tehnic  sau  testati  produsul  pe  o  portiune  a 
suprafetei.

   

INFORMATII MEDICALE SI DE PROTECTIE
Acestea  sunt  detaliate  pe  eticheta  produsului  sau in  Foaia  de 
Securitate si Protectie .

AMBALARE

   2× 5litri  incipient din polietiena     COD 01031

Nu raspundem pentru pierderea sau distrugerea, rezultata direct 
sau indirect, in urma folosirii produselor companiei, sau in urma 
informatiilor primite din publicatii. 
Ne rezervam dreptul de a modifica designul produselor, ca parte 
a  continuarii  procesului  de  imbunatatire,  produselor  urmand 
astfel,  sa  sprezinte  modicari  fata  de  prezentarea  din  Foaia 
Tehnica de Informatii.

APROBARII CALITATIVE

  BS EN ISO 9001
Toate produsele fabricate de Premiere sunt 
conforme cu Standardele de Calitate descrise in 
Manualul de Calitate si satisfac cerintele 
impuse de ISO  9001.

Acest simbol semnifica inregistrarea 
PLATINUM 25 PLATINUM 25 ca Premiere Polish Co 
Ltd/Produs

Alte produse din aceeasi categorie:

          M.E. 7                     2×5 litri           COD 01001
          Reflection                2× 5 litri          COD 01042
          Premac Super          2× 5 litri          COD 02021      
          Platinum Satin         2× 5 litri         COD 01034    
          Uno                          2× 5 litri         COD 01037     
          H.D. Wood Wax      2× 5 litri          COD 07018
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