Quick Fix Anti-slip
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TERMÉKLEÍRÁS
Vizes bázisú bevonat a felület csúszásmentesítésének elősegítésére.
-
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Könnyen és biztonságosan alkalmazható kiváló tapadással.
Dr. Schutz Turbo Strip/Clean and Strip tisztítószerekkel eltávolítható.
Csúszásmentesség >36PTV nedves/száraz a BS7976-2 Pendulum Slip Tester
alapján.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Rugalmas burkolatok, mint linóleum, PVC, fa-, laminált- és gyanta burkolatok, ahol
magasabb fokú csúszásvédelem szükséges. Csak belső használatra.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Tisztítsa meg a burkolatot PU Cleaner vagy Clean and Strip tisztítószerrel, és hagyja
megszáradni. Rázza fel erősen. Hengertálcából Dr. Schutz Aquatop henger használatával
vigye fel egyenletesen a felületre.
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ANYAGSZÜKSÉGLET:
Rétegenként kb. 50ml/m² (20m2/l) szükséges.
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SZÁRADÁSI IDŐ
A felvitel után kb. 2 órával járható. 24 óra elteltével 80%-os a felület szilárdsága. 7 nap
után teljes a szilárdság és a felület eléri a kémiai ellenállását is (20°C-os hőmérséklet, 50%os páratartalom és jó szellőzés esetén).
Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom, gyenge légmozgás kitolhatja a száradási időt.
Ne terítsünk szőnyeget a felületre az első 10-14 napban.
A bútorok óvatosan visszahelyezhetők. Minden mozgatható szék, asztal, szerelvény és
egyéb bútor alá telepíteni kell lábvédőket és karbantartani, hogy megvédjék a bevonatot
a rongálódástól és a szükségtelen karcolásoktól. Ajánljuk a Dr. Schutz Scratchnomore
termékéket. A felületet az első 3 napban tilos nedvesen tisztítani.
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TÁROLÁS
Fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontás nélkül, eredeti csomagolásában a
feltüntetett gyártási időtől számított 24 hónapig eláll. Gyermekektől távol tartandó.
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TECHNIKAI ADATOK
Tartalmaz: víz, polyacrylate, szalicilsavak, waxok, segédanyagok. Tartalmaz 5-Chlor-2methyl-2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. benzisothiazol-3(2H).
Allergiás reakciókat válthat ki.
pH 7,5
Voc (g/l) <47(ISO 11890)
ADR/RID: szállítás szempontjából nem veszélyes készítmény
CLP (bázislakk): cimkézés nem szükséges
A kiürült kannák háztartási hulladékba tehetők, illetve újrahasznosíthatók.
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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
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