Secura Matt Hard Sealer
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TERMÉKLEÍRÁS
Erős és tartós védőréteget képező polimer bevonat, mely PVC és linóleum padlók
védelmére ajánlott (frissen lerakott vagy alaptisztított felületek esetén). Matt,
csúszásmentes védőréteget képez, ezáltal biztonságossá téve a kezelt felületet. Megfelel
a DIN 51131 előírásoknak, eleget tesz a sportpályák padlóira vonatkozó DIN 18032
szabványnak.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
PVC és linóleum padlóburkolatok. Gumifelületek kezelését megelőzően tesztelés
szükséges.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Használat előtt alaposan rázza fel a Secura Matt Hard Sealer terméket. A megtisztított
felületre (burkolatfektetés vagy alaptisztítás után) a hígítatlan anyagból hosszanti
irányban vigyen fel egy egyenletes, vékony réteget. Ehhez használja a Polish Applicator
System vagy a Quick Step System termékeinket. Ha a védőréteg eléggé megkeményedett
ahhoz, hogy járni lehessen rajta (nagyjából egy óra múlva), ismételje meg az eljárást az
előző felhordási irányra merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni mielőtt
terhelné (ajánlatos egy egész napot száradni hagyni).
Felhasználás: 1 l = 20 m² rétegenként
Megjegyzés:
Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés és a száradás ideje alatt, ugyanakkor óvja a
felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a portól. Jóval a termék használata előtt
kapcsolja ki a padlófűtést.
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték: 7,5 (koncentrátum)
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 30
Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Kevesebb, mint 5% felületaktív anyag.
Tartalmaz benzisothiazolinone-t, methylisothiazolinone-t, illatanyagot, limonene-t, hígítóés ápolóanyagokat. A termék saját csomagolásában, száraz, hűvös, fagymentes helyen
tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.
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MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Németországban tesztelte az Otto-Graf-Institute anyagvizsgálati tesztekkel, és a
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University of Stuttgart 46 sportpályára.
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EGYSÉG MÉRETEK
5 l kanna

Cikkszám: 2650000501

Dr. Schutz Magyarország
Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)
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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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