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Strefa wejścia
wizytówka miejsca•	
najintensywniejsze	natężenie	ruchu:	•	
szybkie matowienie posadzki
niebezpieczeństwo	poślizgnięć	i	upadków	 •	
na	zawilgoconej	podłodze
silna	ekspozycja	na	wodę,	sól	i	piasek•	
wymaga	aktywności	serwisu	sprzątającego	 •	
kilka/kilkanaście	razy	w	ciągu	dnia

Niezwykle	pomocny	w	utrzymaniu	posadzek	jest	właściwy	 
system	mat	wejściowych	3M	Nomad.
Więcej	informacji	na	www.3m.pl/matyaqua

Lobby
wizytówka miejsca•	
posadzka	narażona	na	•	
zaplamienia	z	napojów,	
soków

Toalety
intensywne	natężenie	ruchu•	
ekspozycja	posadzki	na	zaplamienia	•	
organiczne,	chemicznie	oraz	osady	
wapienne
wymaga	aktywności	serwisu	•	
sprzątającego	kilka/kilkanaście	razy	
w	ciągu	dnia

Restauracja / Stółowka
duże	natężenie	ruchu•	
posadzka	narażona	na	zaplamienia	•	
z	napojów,	soków,	żywności,	oleju
wymaga	aktywności	serwisu	•	
sprzątającego	kilka/kilkanaście		 
razy	w	ciągu	dnia

Klatki schodowe
powierzchnia	trudna	do	•	
przeprowadzania	operacji	sprzątania:	
niewielka	przestrzeń,	ograniczona	
wentylacja
ekspozycja	posadzki	na	sól,	wodę	•	
i piasek 

Sala konferencyjna
wizytówka	firmy•	
posadzka	narażona	na	zaplamienia	•	
z	napojów,	soków

Korytarze
miejsce	o	intensywnym	natężeniu	•	
ruchu
szybkie matowienie posadzki •	

Marmur Granit Lastryko PCV



3. Impregnacja – skuteczna bariera dla plam i zabrudzeń 
Preparat	Scotchgard™	nie	tylko	nadaje	posadzce	długotrwały	połysk,	ale	także	tworzy	hydrofobową	warstwę	na	jej	
powierzchni,	odporną	na	większość	zaplamień,	wodę	i	zabrudzenia.	

Hydrofobowość – skłonność cząsteczek chemicznych do odpychania od siebie wody. To właściwość powierzchni 
polegająca na niezwilżalności przez wodę.

Hydrofilowość – skłonność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą.

Tradycyjne	wykończenia	posadzek	zawierają	hydrofilowe	(wodolubne)	cząsteczki	wosku	oraz	substancji	powierzchniowo	
czynnych.	Te	cechy	sprawiają,	że	wszelkie	zabrudzenia	łatwo	wnikają	w	strukturę	wykończenia	tworząc	plamy.	Również	
kamień	łatwo	wchłania	wszelkie	zanieczyszczenia,	które	finalnie	tworzą	trwałe	zaplamienia.

4. Eliminacja konieczności okresowego szlifowania posadzki, dzięki trwałemu wzmocnieniu kamienia poprzez 
utworzenie na nim eksploatacyjnej warstwy ochronnej (nanocząsteczki) 

Innowacyjna	technologia	sprawia,	że	jedyną	operacją	prowadzoną	bezpośrednio	na	kamieniu	jest	usunięcie	nierówności	
i	nadanie	mu	wysokiego	połysku	za	pomocą	specjalistycznych	produktów	3M.

Po	wykonaniu	powyższej	operacji	na	posadzkę	nanoszony	jest	preparat	Scotchgard™,	który	w	połączeniu	z	operacją	
polerowania	purpurowym	padem	diamentowym	Scotch	–Brite™	tworzy	niezwykle	twardą,	skuteczną	i	trwałą	warstwę	
eksploatacyjną.	

Od	tej	pory	kamień	jest	trwale	chroniony,	gdyż	wszelki	ruch	odbywa	się	na	warstwie	ochronnej	Scotchgard™.

5. Krótkie przestoje w użytkowaniu posadzek
Brak	konieczności	usuwania	starych	powłok	(grubość	warstwy	0,008	mm),	redukcja	ilości	warstw	oraz	skrócony	czas	
schnięcia	pojedynczej	warstwy	sprawiają,	że	posadzki	znacznie	szybciej	mogą	być	oddane	do	ponownego	użytku.

6. Komfort aplikacji 
Szybka,	praktycznie	bezwonna	aplikacja	to	komfort	zarówno	dla	aplikatorów,	jak	i	klientów	końcowych.

7.  Technologia dla środowiska
Scotchgard™	stanowi	rozwiązanie	przyjazne	dla	środowiska*	w	zakresie	bardziej	ekologicznego	procesu	pielęgnacji	
posadzek,	dzięki	redukcji	znacznej	ilości	substancji	chemicznych,	wykorzystywanych	do	produkcji	krystalizatorów.	
Dodatkowo	nie	wymaga	usuwania	za	pomocą	preparatów	chemicznych.	Spełnia	wymagania	normy	CARB	2010	VOC.

*	 produktami	przyjaznymi	dla	środowiska	określa	się	produkty	mające	zredukowany	negatywny	wpływ	na	środowisko	i	ludzkie	zdrowie	w	porównaniu	z	produktami	konkurencyjnymi	używanymi	
do	tych	samych	celów.	To	porównanie	obejmuje	surowce,	produkcję,	pakowanie,	aplikację,	utrzymanie,	utylizację.

rodzaj posadzki Scotchgard™  
preparat do ochrony posadzek

kamiennych winylowych
Marmur
Lastryko
Polerowany beton
Trawertyn
Granit
Wapień
Piaskowiec
Płyta łupkowa
Winyl / płytki winylowe / PCV
Linoleum

Krystalizacja Scotchgard™ do zabezpieczania  
posadzek kamiennych

założenia procesu

Zabezpieczenie posadzki poprzez zmianę struktury 
powierzchniowej kamienia przy pomocy środka chemicznego 
– krystalizatora

Trwałe zabezpieczenie posadzki bez ingerowania w jej 
naturalną strukturę. Zabezpieczenie odbywa się poprzez 
stworzenie na posadzce niezwykle trwałej warstwy 
zabezpieczającej o grubości 0,008 mm

opis procesu

W trakcie krystalizacji dochodzi do reakcji chemicznej 
między kryształami węglanu wapnia i kwasem 
krystalizatora, w wyniku czego struktura kryształu węglanu 
ulega zniszczeniu, tworząc nowe związki chemiczne. W ten 
sposób w wierzchniej warstwie kamienia miękki węglan 
wapnia przeistacza się w twarde związki krzemianu wapnia

Proces polega na nadaniu wysokiego połysku posadzce 
poprzez wyrównanie i wypolerwanie jej specjalistycznymi 
produktami 3M, a następnie na nałożeniu preparatu 
Scotchgard i wypolerowaniu posadzki, w celu utworzenia  
na niej trwałej zabezpieczającej warstwy ochronnej

porównanie 
parametrów 
użytkowych

Ryzyko rys na posadzce Odporność na zarysowania - zarysowaniu może ulec jedynie 
warstwa ochronna, posadzka pozostaje zabezpieczona

Połysk stosunkowo szybko zmniejszający się wraz  
z używaniem posadzki

Długotrwały połysk, nawet do 12 miesięcy

Krystalizacja wyłącznie nadaje połysk, nie zabezpieczając 
posadzki przed plamami

Impregnacja posadzki - odporność na plamy

Konieczność szlifowania posadzki co kilka lat Brak konieczności szlifowania 

Ruch odbywa się bezpośrednio na kamieniu, stopniowo 
niszcząc posadzkę

Ruch odbywa się po ochronnej warstwie eksploatacyjnej - 
kamień jest trwale chroniony

Powłoki polimerowe  
do zabezpieczania 

podłóg

Scotchgard™ do zabezpieczania  
posadzek winylowych

aplikacja

szybkość aplikacji (na 100 m2) Ponad 2 godziny Ok. 1 godziny - krótsze przestoje w użytkowaniu posadzki

liczba warstw Min. 2-4 warstwy Max. 2 warstwy przy pierwszej aplikacji, przy kolejnej jedna

częstotliwość aplikacji Do 6 razy w roku Max. 2 razy w roku

ponowna aplikacja Konieczność usuwania starych 
powłok

Preparat Scotchgard nie wymaga usuwania (grubość 
warstwy 0,008 mm) - duże oszczędności poprzez 
wyeliminowanie dodatkowych kosztów związanych 
z usuwaniem starych warstw

konserwacja

konserwacja bieżąca Cotygodniowe polerowanie Polerowanie 1-2 razy w miesiącu w zależności od natężenia 
ruchu

usuwanie zarysowań/ 
zadrapań widocznych na 
posadzce

Ponowne nałożenie polimeru Polerowanie padem diamentowym Scotch-Brite, 
ewentualnie miejscowa aplikacja preparatu Scotchgard

parametry 
użytkowe

trwałość Tradycyjne wykończenia 
akrylowe są miękkie i dosyć 
szybko się zużywają, 
przez co podłoga wygląda 
mało estetycznie i nie jest 
zabezpieczona

Scotchgard to wysokiej klasy preparat wykorzystujący 
nanocząsteczki nieorganiczne, który po wypolerowaniu 
tworzy wytrzymałą warstwę ochronną na powierzchni 
podłogi do sześciu razy bardziej odporną na ścieranie niż 
tradycyjne wykończenia polimerowe. Dzięki tak wysokiej 
twardości warstwy ochronnej powierzchnia podłogi jest 
odporna na zabrudzenia i zadrapania

estetyka Początkowy połysk powłoki 
polimerowej jest bardzo wysoki, 
jednak dosyć szybko matowieje 
pod wpływem ruchu pieszego 
i kołowego

Trwały połysk nawet do 12 miesięcy bez potrzeby ponownej 
aplikacji preparatu Scotchgard
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Preparat Scotchgard™  
do ochrony posadzek

Preparat Scotchgard™ 
stworzony przez 
naukowców 3M  
to nowa jakość  
w zabezpieczaniu  
i pielęgnacji posadzek 
kamiennych  
i winylowych. 

Scotchgard™ do ochrony posadzek utrzymuje poziom 
połysku od 4 nawet do 6 razy dłużej w porównaniu  
do tradycyjnych powłok polimerowych.

Zastosowanie

Dlaczego warto 
1. Jedna operacja – trwały połysk, nawet do 12 miesięcy 
Dzięki	zastosowaniu	preparatu	Scotchgard™	nie	musisz	rezygnować	z	lśniącej	posadzki,	aby	zaoszczędzić	pieniądze.	
Tylko	jedna	lub	dwie	warstwy	wystarczą,	aby	posadzka	była	błyszcząca	i	dobrze	zabezpieczona.	

Porównanie preparatu Scotchgard™ do ochrony 
posadzek i tradycyjnych powłok polimerowych – 
pogorszenie wyglądu podłogi w czasie

Sprawdź jak mogą wyglądać Twoje posadzki. Umów się na bezpłatną testową aplikację preparatu Scotchgard™. 

Umów się (bez żadnych zobowiązań) na testową aplikację i przekonaj się jak Scotchgard przywróci połysk i blask Twojej posadzce. 
Aktualna lista aplikatrów na www.3m.pl/Scotchgard 

UWAGA 
Zwracamy Państwa uwagę, na fakt że wszystkie aplikacje muszą być wykonane przez Autoryzowanych Aplikatorów 3M, którzy posiadają wiedzę technologiczną 
i uprawnienia do aplikacji preparatu Scotchgard.

Tradycyjne wykończenia posadzek
Zabrudzenia	szybko	wnikają	w	posadzkę	tworząc	zaplamienia	na	jej	powierzchni

Po	czyszczeniu	–	brud	z	łatwością	zostaje	usunięty	
pozostawiając	podłogę	czystą	i	lśniącą.

Przed	czyszczeniem	–	zanieczyszczenia	osadzają	się	
na	powierzchni	nie	wnikając	w	posadzkę	i	są	łatwe	do	
usunięcia.

cząsteczki	brudu																													warstwa	hydrofobowa	

2. Bezpieczeństwo – antypoślizgowość
Scotchgard™	oprócz	wysokiego	połysku	sprawia,	że	posadzka	staje	się	bezpieczna	poprzez	zauważalne	zwiększenie	jej	właściwości	
antypoślizgowych.

Powłoka polimerowa

Scotchgard™ do zabezpieczania posadzek


