...mit uns machen Sie Boden gut!
SPRZĄTANIE

ULEPSZANIE

OCHRONA

CHEMIA

KRYSTALIZACJA

PIELĘGNACJA

ZRÓWNOWAŻONE CZYSZCZENIE,
OCHRONA I PIELĘGNACJA POSADZEK

www.schwamborn.com

...gaining ground with us!

NOWY SYSTEM OCHRONY PRZED ZABRUDZENIAMI WISA

Protect W
10 L

Protect I
10 L

Protect S
10 L

Protect A
10 L

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
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Pro Clean
10 L

Betonhart Li
10 L

Betonhart H
10 L

Betonhart
20 L

Środek
krystalizujący
5L

Marmolin
5 / 25 kg

PROTECT-mydło
do kamienia
5L

Pasta
szalunkowa
10 L

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

SYSTEM SCHWAMBORN
Aby można było wykonać naprawdę dobre posadzki, ściany i sufity!
Rozwiązaniem jest połączenie maszyny i narzędzia w jedno.

Konstruowanie posadzek, a także szlifowanie i projektowanie ścian i sufitów znacznie się zmieniło nie tylko ze względu
na nowoczesne materiały budowlane, ale przede wszystkim
z powodu różnorodności opcji obróbki maszynowej. Istnieje
wiele czynników wpływających na wybór konfiguracji maszyny, narzędzi, odsysania pyłu i chemikaliów. Wymienić
w tym przypadku warto kilka podstawowych przykładów:
wielkość powierzchni do obróbki, stan podłoża, użytkowanie
w przyszłości jako posadzki przemysłowej lub designerskiej
czy też użytkowanie posadzki w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych lub na dużych powierzchniach handlowych.
Ponadto znacznie zwiększyły się wymagania dotyczące ergonomii i ochrony zdrowia.

Maszyna
budowlana

Możliwości zastosowania można podzielić zasadniczo na
działy: „przygotowania powierzchni”, „renowacji”, „wykonania” oraz „pielęgnacji i czyszczenia”. Dzielą się one na
etapy obróbki, które są zależne od właściwości i przyszłego
przeznaczenia powierzchni.
Chcemy pomóc Państwu w rozwiązaniu każdego problemu,
dlatego oferujemy perfekcyjne połączenie maszyn i akcesoriów oraz powiązane z nim know-how. Nowy i przejrzysty
program chemiczny pozwala stworzyć dobre pod każdym
względem podłoże - także i przede wszystkim ze względu
na uproszczenie ochrony i pielęgnacji.

Narzędzie

Odsysanie

Chemia

Rozwiązanie

UntergrundvorRenovieren/
Untergrundvor- bereitung
Renovieren/
UntergrundvorUntergrundvorRenovieren/
Renovieren/
Sanieren
Przygotowanie
Renowacja
bereitung
Sanieren
bereitung
bereitung
Sanieren
Sanieren

powierzchni

Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung
Gestaltung

Wykonanie
powierzchni

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung

Pielęgnacja i
czyszczenie

Serwis

Serwis sprzedażowy
Wraz z Państwa zapytaniem gromadzimy
niezbędne informacje i w razie konieczności uzgadniamy z Państwem termin na
miejscu. Oprócz tego określamy zapotrzebowanie na maszyny i narzędzia. Na tej
podstawie otrzymują Państwo przejrzystą
i indywidualną ofertę.

Pflege/Reinigung
Serwis posprzedażoSzkolenia
Pflege/Reinigung
Gestaltung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Gestaltung
wy
użytkowników
Gestaltung
Gestaltung
Wraz z wysyłką maszyny i niezbędnych
akcesoriów chętnie przeszkolimy Państwa na miejscu w zakresie ich obsługi
i przedstawimy praktyczne porady odnośnie tego, w jaki sposób prawidłowo
wykonać posadzkę.

W naszych zakładach w Wangen koło
Stuttgartu oraz w Hünxe w północnej
części Zagłębia Ruhry oferujemy regularnie kilkudniowe szkolenia dla użytkowników. Tematami szkoleń są główne
obszary zastosowań naszych maszyn.

Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung
Pflege/Reinigung

SYSTEM SCHWAMBORN
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NOWY SYSTEM OCHRONY PRZED ZABRUDZENIAMI WISA

Woda
Brud
Oleje i
tłuszcze
WISA

Różnorodność nowoczesnych podłóg stale rośnie. Bloczki betonowe/terrazzo, jastrychy, granit, gres, kwarcyt, piaskowiec,
trawertyn, marmur, wapień, łupek, sztuczny kamień, kamień
naturalny i bloczki betonowe to tylko najważniejsze nowoczesne rodzaje posadzek.
W zależności od zastosowanego materiału lub obróbki, mogą
być one bardzo chłonne, polerowane lub drobno szlifowane.
W zależności od rodzaju podłóg i ich zastosowania wymagane
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są różne środki gruntujące i impregnacyjne, które umożliwiają uzyskanie najlepszej ochrony oraz upraszczają czyszczenie i
konserwację.
Nowy system ochrony przed zabrudzeniami WISA spełnia dokładnie te wymagania dzięki serii Protect Chemical. Oferuje
pomocnicze środki chemiczne na bazie wody, silanu, polimeru akrylowego, fluoropolimeru lub wodoru, które są idealnie
dopasowane do danego zastosowania.

NOWY SYSTEM OCHRONY PRZED ZABRUDZENIAMI WISA

OCHRONA

Protect W

Protect I

Impregnat na bazie wody zawierający fluoropolimery,
który powoduje, że powierzchnie stają się wodoodporne i
olejoodporne. Czyszczenie posadzek jest znacznie łatwiejsze,
zaolejone i tłuste zabrudzenia są znacznie zredukowane i
dają się łatwiej usuwać.

Specjalny impregnat rozpuszczalnikowy na bazie silanu, który
zapewnia wyjątkową wodoodporność i olejoodporność
powierzchni. Idealnie nadaje się do polerowanych i nie
polerowanych posadzek cementowych oraz przemysłowych
bloczków betonowych/terrazzo, jastrychów lub granitu,
gresu, kwarcytu, piaskowca, trawertynu, marmuru,
wapienia, łupków i sztucznego kamienia.

Cechy szczególne

Cechy szczególne

Bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
Zapobiega przenikaniu zabrudzeń
Nieszkodliwa dyfuzja pary wodnej
Ułatwia czyszczenie

Wchłania mniej wody, pozostawiając powierzchnię otwartą na dyfuzję
Zapobiega przenikaniu zabrudzeń
Zwiększa odporność posadzki na ścieranie

Protect S

Protect A

Idealny do bardzo chłonnych, związanych cementem
wykładzin podłogowych w celu uzyskania nieporowatej
i szczelnej powierzchni. Grunt na bazie kopolimeru
akrylowego penetruje powierzchnię i tym samym zmniejsza
przenikanie cieczy i innych zabrudzeń.

Rozpuszczalnikowy środek impregnujący nadający się do
polerowanych i drobno szlifowanych kamieni naturalnych
i bloczków betonowych. Ochrona przed plamami, na bazie
fluoropolimerów i węglowodorów, zapewnia trwałe silne
działanie olejoodporne, tłuszczoodporne i wodoodporne.
Zabrudzenia olejami i tłuszczami zmniejszają się w znaczący
sposób i dają się łatwiej usuwać.

Cechy szczególne

Cechy szczególne

Powierzchnia nieporowata i równa
Zwiększenie połysku
Zwiększenie odporności na ścieranie

Ułatwia czyszczenie
Nie ma wpływu na połysk podłogi
Neutralny kolor

PRZEGLĄD – OCHRONA
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SPRZĄTANIE

ULEPSZANIE

Pro Clean

Betonhart Li

Bardzo skuteczny alkaliczny środek czyszczący do
profesjonalnego usuwania plam z oleju i tłuszczu, pozostałości
środków do pielęgnacji podłóg, lekkich warstw wosku i
ogólnych zabrudzeń. Uporczywe zabrudzenia na posadzkach
przemysłowych, jastrychach cementowych, terazzo, kamieniu
sztucznym, kamieniu naturalnym i płytkach gresowych dają się
szybko i łatwo usunąć.

Dzięki bardzo dużej zawartości litu, Betonhart Li znacznie
poprawia właściwości betonu pod względem odporności na
ścieranie, twardości powierzchni, odporności chemicznej i
udarności. Krzemian litu przenika do betonu i tworzy tam
nierozpuszczalny hydrat krzemianu wapnia. W rezultacie
powierzchnie betonowe stają się coraz gęstsze i twardsze,
a penetracja płynów i innych zanieczyszczeń zostaje
ograniczona.

Cechy szczególne

Cechy szczególne

Delikatny zapach, alkaliczny, nie zawiera rozpuszczalników
Pomaga usuwać pozostałości cementu z wypolerowanych powierzchni
Doskonale nadaje się do końcowego czyszczenia konstrukcji
Rozpuszcza i rozkłada oleje, smary, stare powłoki produktów pielęgnacyjnych, woski i warstwy samopołyskujące.

Daje większy połysk
Wchłania mniej wody, a powierzchnia pozostaje otwarta na dyfuzję
Zapobiega tworzeniu się kurzu z podłogi

ULEPSZANIE

Betonhart H

Betonhart

Betonhart H jest gotowym do użycia (można go także
rozcieńczać) jednoskładnikowym produktem. Działa
wzmacniająco i zagęszczająco na powierzchnię betonu
oraz w sposób zintegrowany zabezpiecza podłoże przed
zabrudzeniem. Puste przestrzenie (pory/kapilary) są wypełniane
i spontanicznie zagęszczają powierzchnie wykonane z
materiałów cementowych. Wynik: wzmocnienie i zagęszczenie
= odporność na zabrudzenia. Ponadto osiągnięto skuteczne
wiązanie pyłu i poprawę ochrony przed ścieraniem.

Płynna impregnacja na bazie krzemianu, która przenika do
gruntu i prowadzi do zagęszczenia jastrychów przemysłowych
na bazie cementu oraz posadzek betonowych. Betonhart
zwiększa tym samym twardość powierzchni, jej odporność
na ścieranie, hydrofobowość, wiązanie pyłu i oferuje lepszą
ochronę przed olejami i smarami.

Cechy szczególne
Zintegrowane zabezpieczenie podłoża przed zabrudzeniem
Wchłania mniej wody i pozostawia powierzchnię otwartą na dyfuzję
Zapobiega tworzeniu się kurzu z podłogi
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PRZEGLĄD – SPRZĄTANIE I ULEPSZANIE

KRYSTALIZACJA

Środek krystalizujący

Marmolin

Środek krystalizujący zapewnia trwały i odporny połysk.
Uszczelnia i chroni podłogę. Idealnie nadaje się na posadzki
z kamienia naturalnego, marmuru i terazzo.

Marmolin jest środkiem krystalizującym do marmuru,
wyrobów z betonu i konglomeratów oraz lastryko. Doskanale
nadaje się do polerowania na wysoki połysk matowych
posadzek kamiennych oraz do polerowania po szlifowaniu
narzędziami diamentowymi ze spoiwem żywicznym i
ziarnistości od 400. Marmolin wytwarza naturalny, wysoki
połysk, nie zawiera składników myjących i nie tworzy warstw.

PIELĘGNACJA

PROTECT-mydło do kamienia

Pasta szalunkowa

PROTECT mydło do kamienia jest lekko alkalicznym
środkiem czyszczącym i pielęgnacyjnym przeznaczonym
do podłóg z kamienia wapiennego, marmuru, terazzo,
bloczków betonowych, podłóg designerskich, jastrychów i
powierzchni betonowych. Steinseife tworzy cienką warstwę
ochronną, dzięki czemu powierzchnia staje się odporna na
działanie wody i zabrudzeń.

Pozwala na utrzymanie szalunków w czystości bez
uszkadzania wrażliwych miejsc. Środek oddzielający
zapobiega przywieraniu resztek betonu do deskowania.
Chroni deskowanie i minimalizuje wysiłek związany z jego
czyszczeniem.

PRZEGLĄD – KRYSTALIZACJA I PIELĘGNACJA
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Produkty do pielęgnacji chemicznej Schwamborn sprawiają, że posadzka staje się doskonała!

Nowy system ochrony przed zabrudzeniami WISA

Protect W

Schwamborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Straße 8
73117 Wangen/GP
Niemcy

Protect I

Tel: +49 (0) 7161 2005-0
Fax: +49 (0) 7161 2005-10
info@schwamborn.com
www.schwamborn.com

Protect S

Protect A

...mit uns machen Sie Boden gut!

