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TERMÉKLEÍRÁS
Poliuretán tartalmú polimer bevonat lágyburkolatok ápolására. A készítmény alkalmas
továbbá gyári poliuretán bevonattal rendelkező burkolatok frissítésére. Ideális otthoni
használatra. Matt megjelenés.
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Elasztikus, csúszásmentes matt réteget hoz létre, ezzel védve a burkolatot.
Csökken a szennyeződés megtapadása, könnyebb a tisztántarthatósága.
Matt, természetes hatás.
Megfelel a DIN 18031 szerinti spotburkolatokra vonatkozó előírásoknak.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja
gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Fektetés utáni védelem:
1. Tisztítsa meg a felületet Clean&Strip tisztítószer használatával.
2. Alaposan rázza fel a Floor Mat terméket. Vigyen fel egy egyenletes, vékony
réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a
Quick Step System termékeinket.
3. Hagyja a felületet egy éjszakát száradni.
4. Bizonyos burkolatokhoz nincs javasolt karbantartás. Kérjük, minden esetben
nézze meg a burkolat előírásait. Ha a védőréteg eléggé megkeményedett ahhoz,
hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismételje meg az eljárást, de ezúttal
az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát
száradni, mielőtt rálépne (ajánlatos egy egész éjszakát szá-radni hagyni).
Napi tisztítás:
Adjon 50 ml Floor Mat terméket 10 liter vízhez, és törölje át a padlót a kapott oldatta.
Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor.
Higítás nélküli használat esetén óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por
lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.
Kiadósság:
hígítatlan felhasználás esetén: 2 liter/100 m2
Napi tisztítás esetén: ~0,2 liter/ 100 m2
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték: 7,5-8 (koncentrátum)
ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak.
CLP: nem besorolt.
Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL,
illatanyag, oldószer, ápoló összetevők.
EUH208: 5-Chlor-2-methyl2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)
keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat ki.
A kiürült csomagolás háztartási- vagy szelektív hulladékként kezelhető.
Tartalmaz tartósítószert. Más összetevők illatanyagok, adalék- és ápolóanyagok.
Száraz, hűvös, fagymentes helyen, a saját csomagolásában tárolandó. Gyermekek elől
elzárva tartandó.
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel
az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való
alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és
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nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik
a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is
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