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PPPRRROOOTTTEEECCC      AAACCCRRRYYYLLLIIICCC   

AKRYLOWY PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY POWIERZCHNIĘ  
SATYNOWY POŁYSK 
 

OPIS WYROBU 
Element systemu posadzek dekoracyjnych SLID ART. Płynna, 
wodorozcieńczalna żywica akrylowa gotowa do użycia.  

ZASTOSOWANIE 
PROTEC ACRYLIC zabezpiecza posadzkę SLID ART przed 
zarysowaniami i zanieczyszczeniami. Do stosowania w 
budynkach mieszkalnych – kuchniach, sypialniach, pokojach 
dziennych gdzie występują niewielkie obciążenia.  

WŁAŚCIWOŚCI 
▪ Bardzo łatwy do układania 
▪ Zapewnia wysoką ochronę przed zabrudzeniami 
▪ Zapewnia wysoką wytrzymałość posadzki 
▪ Satynowy wygląd 

PODŁOŻE 
PROTEC ACRYLIC należy nakładać wyłącznie na przeszlifowaną, 
suchą i odkurzoną powierzchnię FINISH I10 zagruntowaną 
preparatem PRIMER PROTEC. 

WARUNKI WYKONANIA 
Temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +5°C - 
+30°C. W celu zapewnienia wysokiej jakości, wszystkie prace 
należy prowadzić odpowiednimi, czystymi narzędziami w 
otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp. 
zanieczyszczeniami. 

MIESZANIE 
Preparat jest gotowy do użycia. Zawartość opakowania 
dokładnie wymieszać. 

WYKONANIE 
PROTEC ACRYLIC należy nakładać w dwóch cienkich warstwach 
przy użyciu mopa z mikrofibry lub wałka o krótkim włosiu. 
Preparatu nie nakładać przy użyciu opryskiwacza. Drugą 
warstwę należy układać, gdy powierzchnia jest sucha w dotyku 
(ok. 2 godz. w temp. +20°C). Zalecane jest układanie drugiej 
warstwy preparatu prostopadle do warstwy pierwszej. Posadzka 
uzyskuje ostateczny połysk, gdy preparat całkowicie wyschnie 
po ok. 24 godz. Po 12-24 godz. powierzchnie z PROTEC 
ACRYLIC należy zabezpieczyć dwiema warstwami preparatu 
PROTEC WAX. 
Po posadzce jest dopuszczalny ruch pieszy, ale należy przez 

min. 8 dni unikać przesuwania mebli i używania foteli na 
kółkach. 
 

 
Podczas układania należy nosić ochraniacze na buty, aby nie 
uszkodzić wykonanej powierzchni posadzki. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Bezpośrednio po użyciu sprzęt i narzędzia należy czyścić wodą. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach 
użytkowania nie stwarza zagrożenia. Pracownicy powinni 
używać ubrań, butów, okularów i rękawic ochronnych. W 
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i 
zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. W razie 
wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. 

INFORMACJE DODATKOWE 
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów stosowanych 
zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze  

i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane 
doświadczenie firmy CEMEX. Użytkownik zobowiązany jest  
do stosowania wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem  
i zaleceniami firmy CEMEX. Wszystkie podane dane techniczne 
bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki 
pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, 
umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które 
firma CEMEX nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych 
pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz 
z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą 
ważność. 

OPAKOWANIA 

Pojemniki 5 l, 22 l 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C. 
Okres przydatności do użycia preparatu wynosi 12 miesięcy od 
daty podanej na opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. 
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DANE TECHNICZNE 

 

Szybkość wysychania  

2-3 godz. w temp. +20°C i 

wilgotności względnej 60% 

5-6 godz. w temp. +10°C i 

wilgotności względnej 60% 

Zużycie 

Pierwsza warstwa  
0,05-0,07 l/m2  

Druga warstwa 
0,03-0,05 l/m2  

Zużycie całkowite 
0,08-0,12 l/m2  

Liczba warstw 2 

pH ok. 8 

Gęstość ok. 1,02 g/cm3 

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


