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Duro Plus L 
 

   1  OPIS PRODUKTU 

 Komponent Duro Plus L - komponent  zwiększający odporność na ścieranie. Idealny do silnie użytkowanych powierzchni 
oraz ciemnych podłóg wrażliwych na zarysowania.  

 

   2  ZAKRES STOSOWANIA 

 Stosować jako dodatek do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Antykolor. W połączeniu z tymi produktami zapewnia optykę 
extra mat. Zalecany do powierzchni bardzo mocno obciążonych  na przykład centra handlowe, sklepy, restauracje, szkoły 
itp. Tylko do profesjonalnego użytku. Dodawać do lakieru bazowego w ilości 20% objętości czyli np. 1 litr Duro Plus L dodać 
do 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor 

   3  PRZYGOTOWANIE 

 a) produkt Duro Plus L dokładnie wymieszać w pojemniku, w którym jest dostarczony 

b) wlać Duro Plus L do pojemnika z lakierem PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor 

c) dokładnie wymieszać obydwa produkty przez 10 min. 

d) do pojemnika wlać Utwardzacz przeznaczony do produktu PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor 

tworzącego bazę w ilości 1:10 - czyli 0,5 litra utwardzacza na 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU 

Antykolor 

e) bardzo dokładnie wymieszać produkty 

f) odczekać ok. 10 min przy otwartym pojemniku z gotowym lakierem 

g) aplikować tak jak lakiery z rodziny PU Siegel 

 UWAGA:  

- przed aplikacją zrobić próbę w celu ustalenia pożądanego stopnia matowości 
- należy wymieszać wystarczającą ilość produktów żeby starczyło na aplikacje na założonej powierzchni. 
- ewentualne dorabianie produktu, aby uzupełnić brakującą powierzchnię może doprowadzić do różnic stopnia połysku; w 
celu dobrania dokładnych proporcji zalecamy użyć wagę 

   4  ZUŻYCIE 

 a) wlewając 1 litr produktu Duro Plus L do 5 litrów produktu PU Siegel oraz dodając 0,5 litra Utwardzacza (w 

komplecie z PU Siegel) otrzymujemy 6,5 litra gotowego produktu co wystarczy na powierzchnię 65 m
2
 przy aplikacji 

2 warstw 

b) nie zalecamy aplikacji produktu w jednej warstwie i więcej niż dwie warstwy 

c) produkt aplikować wałkiem aquatop 10 mm 

d) użycie innego wałka nie daje gwarancji aplikacji założonej grubości lakieru oraz jego funkcjonowania 

 

    5  CZAS SUSZENIA I UTWARDZANIA 

 a) po aplikacji pierwszej warstwy czekamy 1 godzinę 

b) sprawdzić czy lakier jest suchy 

c) aplikacja drugiej warstwy w kierunku prostopadłym do pierwszej 

d) po 12 godzinach można podłogę użytkować nie poddając jej dużym obciążeniom – przesuwanie mebli i 

ciężkich przedmiotów  

e) po 12 godzinach można korzystać z podłogi zwracając uwagę, aby nie poddawac powierzchni dużym 

obciążeniom np. nie przesuwać mebli 

f) przez pierwsze trzy dni do usuwania codziennych zabrudzeń stosować czystą wodę – nie używać środków 

chemicznych 

g) po tym okresie do usuwania codziennych zabrudzeń stosować PU Środek do Codziennej Pielęgnacji 
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   6  MAGAZYNOWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI 

 a) chronić przed mrozem  

b) przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej 5
o
C do max 25

 o
C 

c) produkt przydatny do użytku w zamkniętym, oryginalnym pojemniku przez 24 miesiące od daty produkcji,  

d) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 

e) w przypadku magazynowania w różnych temperaturach lub w otwartym pojemniku przed użyciem produkt 

należy przelać przez sitko 

   7  SKŁAD, OZNAKOWANIE, ZALECENIA 

 a) skład: woda, poliakrylany, kwasy krzemowe, minerały, woski, dodatki.  

b) zawiera 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on 

c) może wywoływać reakcje alergiczne 

d) voc (g / l), 2 (ISO11890) 

e) ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych 

f) CLP / GHS: oznakowanie nie jest to konieczne 

g) opróżnione pojemniki mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi lub zabrane do centrum recyklingu 

h) DURO PLUS L stosować do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Anticolor 
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CC-Dr. Schutz GmbH 
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Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0 
Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29 
e-mail:                                   
zentrale@dr-schutz.com  

 

   8  ZALECENIA SPECJALNE 

   9  WSKAZÓWKI 

 Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Karty Produktu 
- Instrukcja aplikacji produktów z rodziny PU Siegel 
- Karta Charakterystyki  
Cytowany dokumenty, jak również aktualne informacje o produkcie są dostępny na naszej stronie internetowej                           
www.dr-schutz.eu lub na żądanie pocztą e-mail. 
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