
Połysk, który trwa
Nowe rozwiaząnia do pielęgnacji posadzek.
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Długotrwały piękny wygląd 
i niższe koszty utrzymania czystości

 

Wyjątkowo trwałe

Rozwiązania do porowatych posadzek kamiennych

Rozwiązania 3M do ochrony 
posadzek to opatentowane 
produkty, które dzięki 
wykorzystaniu nanotechnologii, 
zapewniają uzyskanie lśniących 
i dobrze zabezpieczonych 
przed zniszczeniem powierzchni.

Liczy się pierwsze wrażenie. Posadzka to wizytówka Twojej �rmy, która wita gości 
zaraz przy wejściu i powinna stawiać Cię w jak najlepszym świetle. Systemy Ochrony 
Posadzek to kompleksowe, naukowo opracowane rozwiązania, podkreślające naturalne 
piękno posadzek kamiennych i elastycznych oraz pomagające je zachować na dłużej. 
Produkty 3M podnoszą parametry bezpieczeństwa, ograniczają zużycie 
środków chemicznych i zmniejszają nakład pracy w utrzymaniu posadzek. 
W efekcie uzyskasz lśniące posadzki, które będą doskonałą wizytówką 
Twojej działalności.



PCV Płytki winylowe Winyl luksusowy Linoleum Winyl arkuszowy

Mniej środków chemicznych

Do wszystkich posadzek elastycznych

Pokrycie posadzki preparatem 
Scotchgard™ trwale zabezpiecza
podłoże i pozwala na utrzymanie 
lśniącej podłogi.

Certy�kat NFSI dla posadzek
o „wysokiej trakcji” (posadzki 
mocno obciążone ruchem 
pieszym)
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Dobra przyczepność
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Łatwa konserwacja

Ograniczona potrzeba używania 
środków chemicznych w procesie 
czyszczenia podłóg. Po prostu 
odkurz lub zmyj posadzkę mopem 
na mokro lub maszyną czyszczącą, 
by utrzymać jej piękne wykończenie.

Środki chemiczne 3M do ochrony 
posadzek nie zawierają cynku 
i mają neutralny zapach.
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Zielone rozwiązanie
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Elastyczne materiały do posadzek są najczęściej wybierane ze względu 
na swoją trwałość, łatwość instalacji i niskie koszty. Niestety elastyczne 
posadzki mają tendencję do zarysowań, plam i łatwego powstawania 
czarnych śladów. Utrzymanie ich połysku za pomocą tradycyjnych 
środków akrylowych wymaga częstego zdzierania ich wierzchniej 
warstwy za pomocą silnych chemikaliów, by usunąć nagromadzone osady.

System Ochrony Posadzek Elastycznych 3M działa w inny sposób. 
Oferujemy kompletny i przyjazny dla środowiska system pielęgnacji posadzek 
elastycznych, który jest jednocześnie łatwiejszy i bardziej oszczędny. 
W skład Systemu wchodzą:

 

• 

• 

• 

Wyjątkowo trwała powłoka ochronna Scotchgard™, która jest 4x bardziej 
odporna na ścieranie niż powłoki akrylowe i znacząco ogranicza ilość 
substancji chemicznych stosowanych do zdzierania warstwy wierzchniej. 

Zestaw do aplikacji 3M™ Easy Shine, który jest w stanie obniżyć koszty 
pracy nawet o 70%.

Dedykowane do poszczególnych etapów pielęgnacji pady podłogowe 3M.

* W porównaniu do tradycyjnych akrylowych powłok ochronnych do posadzek.

System ochrony posadzek elastycznych

Rozwiązanie przyjazne 
dla środowiska.
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Usuń kurz i piasek z posadzki.

Użyj automatu szorującego 
z padem czerwonym 3M lub 
mopa zależnie od potrzeb.

Okresowo zastosuj polerowanie.

 

 

Powłoka Scotchgard™ pozwala uzyskać 
piękne, niewymagające intensywnej 
konserwacji posadzki elastyczne. 
Opatentowana formuła wykorzystuje 
nanotechnologię i została opracowana tak, 
by tworzyć wyjątkowo odporną warstwę 
ochronną na posadzkach. Scotchgard™ 
zapewnia zachowanie połysku 
i zabezpieczenie posadzek przed 
powstawaniem czarnych śladów.
Zestaw do aplikacji 3M™ Easy Shine
skraca czas aplikacji oraz czyni ja
łatwiejszą i bezpieczniejszą od
tradycyjnych metod czyszczenia
za pomocą mopa i wiadra.  

 

Nadaj posadzkom lśniący, naturalny połysk 
bez konieczności usuwania starych warstw 
wierzchnich czy dogłębnego szorowania - 
a tym samym eliminując ekspozycję na 
potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne. 
Powłoka ochronna Scotchgard™ do posadzek 
elastycznych jest w stanie ograniczyć zużycie 
środków chemicznych nawet o 60% (patrz 
tabela poniżej).

Po zabezpieczeniu posadzek powłoką 
Scotchgard do posadzek elastycznych, 
możesz prosto i szybko zapewnić ich 
doskonały wygląd. Powłoka sprawia, 
że czarne ślady, zarysowania i plamy 
można łatwo usunąć z powierzchni. 
Aplikacja jednej warstwy powłoki 
ochronnej Scotchgard™ do posadzek 
elastycznych raz lub dwa razy do 
roku wystarczy, by zadbać 
o długotrwały piękny wygląd 
powierzchni podłogowych.

 

Trwałe efekty. Łatwa konserwacja.  

Roczne zużycie środków chemicznych

Rok 1

Powłoka ochronna Scotchgard 
do posadzek elastycznych

Tradycyjna powłoka wykończeniowa 
do posadzek

Rok 2

Rok 3

• Powłoka osiąga wstępną twardość o 40% 
szybciej niż powłoki akrylowe, dzięki 
czemu posadzki mogą być szybciej 
użytkowane po aplikacji. 

Certy�kat NFSI dla posadzek 
o „wysokiej trakcji”.

Mniej środków chemicznych.
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Posadzki kamienne cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu 
na swój elegancki wygląd. Wyróżniamy kamienie naturalne 
lub posadzki imitujące wygląd kamieni, które zostały 
wykonane z kompozytów i są dostępne w prawie 
każdym kolorze, o dowolnym teksturze i wzorach. 
Odpowiednio utrzymane i pielęgnowane 
posadzki kamienne zapewniają imponujący 
wygląd  każdej powierzchni.

Systemy ochrony posadzek kamiennych 

Trwałe, łatwe w konserwacji posadzki, 
 które stanowią doskonałą wizytówkę Twojej �rmy.

System Ochrony Posadzek 3M został 
opracowany, by podkreślic piękno, 
zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić 
konserwację posadzek kamiennych. 
Obejmuje agresywne krążki ścierne 3M™ Trizact 
do renowacji posadzek, zaawansowaną powłokę 
ochronną na bazie technologii Scotchgard™ Stone 
Floor Protector Plus oraz nasze sprawdzone pady do 
posadzek. Oferujemy kompleksowy system do 
pielęgnacji posadzek kamiennych, który ogranicza 
zużycie środków chemicznych, zwiększa 
produktywność i obniża koszty czyszczenia.

Certy�kat NFSI dla posadzek 
o „wysokiej trakcji”.
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2.

3.

W codziennej pielęgnacji usuń kurz 
i piasek z posadzki.

 

Użyj automatu szorującego z padem 
czerwonym 3M lub mopa zależnie 
od potrzeb.

Wypoleruj posadzkę.

Zwiększenie wytrzymałości 
posadzek kamiennych. Łatwa konserwacja.
Dwie warstwy powłoki Scotchgard™ Stone 
Floor Protector Plus wystarczą, by zachwycała 
ona swoim wyglądem a także zapobiegała 
poślizgnięciom i upadkom. Powłoka Scotchgard™
Stone Floor Protector Plus nie jest zwykłą 
powłoką wykończeniową do posadzek. 
To wyjatkowa, hybrydowa technologia, 
która utwardza posadzki kamienne, nadając 
im naturalny, lśniący połysk oraz właściwości
antypoślizgowe.

• 

• 

Szybka i wydajna aplikacja za pomocą 
zestawu do aplikacji 3M™ Easy Shine, 
który sprawi, że zapomnisz do czego 
służyły mopy.

Powłoka sprawia, że posadzki kamienne 
stają się wysoko odporne na zarysowania, 
czarne ślady, plamy, zadrapania, 
zabrudzenia, wodę a nawet agresywne 
środki odkażające do rąk. Trwała warstwa 
ochronna starcza nawet na 6 miesięcy 
bez konieczności ponownej aplikacji.

Utrzymanie posadzek kamiennych 
w doskonałej kondycji nie powinno 
spędzać Ci snu z oczu. Dlatego też 
w 3M zaprojektowaliśmy prosty 
system konserwacji, który zwiększy 
produktywność Twojego zespołu 
i obniży koszty pielęgnacji:

Szybkie i przyjazne 
dla środowiska 
odnawianie posadzek.
Przyjazne dla środowiska składniki powłoki 
ochronnej do posadzek kamiennych 
ograniczają konieczność zdzierania warstw 
wierzchnich lub dogłębnego szorowania, 
przez co proces konserwacji staje się 
bezpieczniejszy i przyjaźniejszy dla 
środowiska - a posadzki nabierają 
wyraźnego połysku.
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