
SISTEM DE SPALARE A TEXTILELOR LICHID ECOLAB 

CURAT. SIGUR. EFICIENT. 

Gemstar Laser 
EMULSIE DE LUSTRUIT CU LUCIU UMED 

Prezintă efect de luciu deosebit. Compatibil cu procedeele de lustruire. Se aplică rapid şi 

uşor, în strat neted şi uniform. Crează o impresie de curăţenie deosebită. 

Aplicare: Pentru toate pardoselile rezistente la apă. Nu e indicat pentru pardoselile din 

lemn, laminate, textile şi cele care nu se lustruiesc. 

 

 Curat – Nu lasa reziduuri in procesul de aplicare a emulsiei. 

 

 Sigur – Asigura o distribuire uniforma a peliculei 

 

 Eficient – Dozarea precisa asigura o curatare eficienta 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
NOTE SPECIALE/ INFORMAȚII 

Testati compatibilitatea  materialelor 

intr-o zona mica si retrasa inainte de 

aplicarea produsului. Dozarea 

corecta economiseste costurile si 

reduce impactul asupra mediului. 

 

SIGURANȚĂ 

Pozitionati semnul de avertizare 

„Atentie pardoseala umeda!" si 

lasati-l amplasat pana cand 

suprafata este in totalitate uscata.  

Pentru instrucțiuni suplimentare 

referitoare la siguranță, consultați 

eticheta produsului și fișa cu date 

de securitate. 

 

 
CONDIȚII DE DEPOZITARE 

Depozitați între 0 si 30 °C numai în 

recipientul original închis. A se feri de 
îngheţ. 

 
AMBALARE 
2 x 5 L 
pH (produs concentrat) 8,5 
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1. Se aplică 3-5 straturi de GemstarLaser 

nediluat pe pardoseala decapată. Lăsaţi 

pardoseala să se usuce după fiecare strat. 

Lustruiţi cu o maşină cu viteză mare şi 

refaceţi luciul regulat pentru a-l menţine 

corespunzător. 

*      Gemstar Laser este o dispersie extrem 

de durabilă, care necesită un anumit tip 

de decapare. Pentru decaparea pardosele 

 2.     În cazul unor uşoare deteriorări se 

recomandă reîmprospătarea stratului prin 

decapare cu Bendurol topquick. Diluaţi 

Bendurol topquick 1:10 cu apă şi aplicaţi pe 

pardosea cu sistemul Rasant pe secţiuni. 

Frecaţi uniform cu mişcări suprapuse, cu 

ajutorul unei maşini monodisc (180 rpm). 

Menţineţi pardoseala umedă în permanenţă. 

 3.     Apoi clătiţi cu apă curată de două ori şi 

lăsaţi o perioadă să se usuce bine. 

Dacă e necesar, refaceţi zonele care nu 

sunt uniforme după procedeul menţionat 

mai înainte. Când podeaua este complet 

uscată, stratul poate fi aplicat din nou. 

4.      În cazul în care e necesară o 

procedură completă de decapare, se 

recomandă  diluarea Bendurol maxx 1:3 cu 

apă. 
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