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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Speciális padlóbevonat az újonnan fektetett vagy frissen alaptisztított padlók védelmére. 

Erős és tartós védőréteget képez a padló felületén, mely meggátolja a fertőtlenítőszerek 

beivódását. Különösen ajánlott kórházak és orvosi rendelők linóleum és PVC 

padlóburkolataihoz. A szennyeződés kevésbé tapad meg a felületen, ezáltal könnyebb a 

tisztítása. 

-A bevonat polírozó géppel alkalmazható. 

-Selyemfényű csúszásmentes felületet ad, amely magas fokú biztonságot nyújt. 

-Nagyobb ellenállással bír a fertőtlenítőszerekkel és alkohol tartalmazó vegyületekkel 

szemben mint a hagyományos padlóbevonatok. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja 

gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Használat előtt alaposan rázza fel a Medica Hard Sealer terméket. Ezután hígítatlanul, egy 

egyenletes, vékony réteget hordjon fel a tisztított padló felületére (burkolatfektetés vagy 

alaptisztítás után). Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System 

termékeinket. Ha a bevonat eléggé szilárd 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 terhelné (ajánlatos egy éjszakán át 

száradni hagyni). 

Felhasználás:  1 l = 20 m² rétegenként 

Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy megfelelő szellőzés legyen, de kerülje a huzat és 

az erős napfény hatását az alkalmazás és a száradás ideje alatt, védje a felületet a portól. 

Használat előtt kellő időben kapcsolja ki a padlófűtést. 

Néhány fertőtlenítőszer összetevői miatt, feloldhatja vagy sárgássá teheti a védőréteget. 

Ennek elkerülése érdekében ajánljuk a Dr. Schutz Disinfectant Cleaner használatát. Más 

koncentrált fertőtlenítők használata előtt keresse fel tanácsadóinkat. 
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4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 9,0 (koncentrátum) 

Az összetevőkre vonatkozó adatok (EC-ajánlás): tartósítószereket, parfümöket, 

oldószereket, ápoló-összetevőket tartalmaz. 

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):  GE 10 

ADR/RID: nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint. 

CLP: A termék nincs osztályozva a CLP rendelet szerint. Az EUH208 1,2-benzizotiazol-3 

(2H) -ont tartalmaz, reakciótömege: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám. 247-500-

7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3: 1). Allergiás reakciót válthat ki. Az 

EUH210 biztonsági adatlapja kérésre elérhető. 

A teljesen kiürített kannákat a háztartási hulladékba ártalmatlaníthatják, vagy egy 

újrahasznosító központba vihetik. 

 

 A termék saját csomagolásában, száraz, hűvös, fagymentes helyen, 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 nem 

használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 

harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is 


