
TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA 
 

HMK®P19 POLITURA  
DO MARMURU I GRANITU 

 
Opis: HMK®P19 jest środkiem pielęgnacyjnym zawierającym wosk silikonowy. Jest łatwy w 
użyciu. HMK®P19 daje się łatwo polerować nie pozostawiając smug. Zastępuje politury 
zawierające CKW. HMK®P19 jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera trójchloroetylenu, 
dlatego jest bezpieczny w użyciu. 
 
Właściwości: HMK®P19 tworzy na powierzchni kamienia naturalnego cienką warstwę 
ochronną, której twardość i połysk mogą być zwiększone przez polerowanie. Dzięki temu w 
dużym stopniu uniemożliwia się wnikanie brudu, wilgoci i kwasów występujących w 
gospodarstwie domowym. HMK®P19 można stosować do bieżącej pielęgnacji czyszczącej 
dodając go do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). 
Polerowanie powierzchni będzie znacznie łatwiejsze przy zastosowaniu specjalnie 
skonstruowanej HMK®Z202 TRÓJ- TARCZOWEJ- POLERKI- ODKURZACZA. Przy jej 
zastosowaniu, jednocześnie zbiera się kurz i poleruje podłogę. 
 
HMK®P19 rozkłada się biologicznie i nie jest szkodliwy dla zdrowia. 
 
Obszary zastosowań: HMK®P19 nadaje się do polerowanego marmuru, agglomarmuru, 
wapieni i granitów w postaci wyłożeń podłogowych, parapetów, schodów, blatów łazienkowych 
i kuchennych i in. - głównie we wnętrzach. Przy stosowaniu na zewnątrz trwałość jest 
ograniczona poprzez wpływ promieniowania słonecznego i deszczu.  
 
Stosowanie: HMK®P19 nanosić na czystą powierzchnię kamienia cienką i równomierną 
warstwę za pomocą szmatki lub gąbki. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. W czasie 
schnięcia nie wchodzić na pielęgnowane wyłożenie. Następnie wypolerować miękką szmatką 
lub HMK®Z202. Wyłożenia, które są pielęgnowane HMK®P19 nadają się do wielokrotnego 
polerowania. Aby utrzymać lśniącą powierzchnię można od czasu do czasu dodawać HMK®P19 
do wody do zmywania (ok. 100- 200 ml. na ok. 10 litrów b. ciepłej wody). Do czyszczenia 
starych, bardzo mocno zabrudzonych, nawoskowanych lub zaoliwionych podłóg polecamy 
HMK®R55. Za pomocą HMK®R55 można HMK®P19 także usunąć. 
Do bieżącego czyszczenia polecamy HMK®P24 – szlachetne mydło do kamienia, które znacznie 
poprawia trwałość HMK®P19, ponieważ w porównaniu ze zwykłymi środkami pielęgnacyjnymi 
nie ługuje. 
 
Wydajność: W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 15- 20 m2/ litr przy pierwszym użyciu. 
W dalszym stosowaniu odpowiednio mniej. 
 
Przechowywanie: W chłodnym, ale nie mroźnym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.  
 
Ochrona środowiska: Opakowania wykonane są z przyjaznego dla środowiska polietylenu i 
mogą być poprzez recykling ponownie użyte. 
 
 


