Újszerű nagyteljesítményű bevonat a kemény
burkolatokra
Felhasználási terület
Különösen strapabíró bevonat minden vízálló, nem levezetőképes bevonattípushoz, például rugalmas keménypadló burkolatokhoz. Kiválóan alkalmas az erős igénybevételnek
kitett felületeken történő alkalmazásra, így például kórházakban, egészségügyi objektumokban, nagypiacokon, reptereken, pályaudvarokon, bejárati részeken, kiállítási helyiségekben, csarnokokban stb.

Műszaki információk
10 l kanna

cikksz. 30855

Fedési képesség
Fény
Strapabírás
Az ápoló film felújíthatósága
Tartósság, Ellenáll a kézfertőtlenítő
szereknek

Alkalmazás
Az ONTOP felhordása előtt végezzen nagytakarítást a padlóburkolaton, mossa le tiszta
vízzel és hagyja megszáradni. Kiadósan, a felület teljes befedésével hordja fel az ONTOP
-ot (kétszeri felhordás). A mindennapi takarításhoz a FLOORTOP kiválóan alkalmas. Az
ONTOP-on permetező-tisztító eljárás keretében a CLEANSTAR-al kitűnő köztes tisztítás
végezhető. Az ONTOP filmrétegeken gyorsan és könnyen elvégezhetők az utólagos bevonatolások. Az ONTOP egy száraz ápoló film, felújítás alkalmazásával a teljes vagy egy
részleges felületen egyaránt megújíthatók (FIGR által bevizsgált).
Termék tulajdonságok
• Tapadási képesség még nedves padlóburkolatokon – linóleumon is
• Könnyen és gyorsan alkalmazható
• Nagyobb területteljesítmény a mindennapi takarításban az ONTOP-al bevont padlókon
• Szinte teljesen megakadályozza a cipőtalpak okozta nyomokat
• Rendkívüli telítő erő – nagymértékű strapabírás
• Csúszásgátló
• Környezetvédő, mert nem tartalmaz fémsókat és hosszabb ideig eltartható,
mit a hagyományos bevonatok
• Vezető burkolatgyártók által ajánlva
• A FIGR által bevizsgált; DIN EN 13893 (rugalmas, laminált és textil padlóburkolatok –
a csúszási súrlódási koefficiens mérése száraz bevonatok felületén)
Figyelmeztetés
Linóleum burkolatok esetén a burkolat nagytakarítást követően elvégzett fényesítése
és egyes termékfelhordási lépések között elvégzett köztes csiszolása előnyökkel jár. Az
ONTOP-ot védje a fagytól! Gyárilag finiselt burkolatok (PU/PUR) stb. esetén megelőző
tapadási teszt elvégzését javasoljuk. Az időjárási adottságoktól függően a védőréteg teljes
kikeményedése akár hét napig is tarthat.

A terméktájékoztatóinkban szereplő adatokat legjobb
tudásunk szerint és tapasztalataink alapján adtuk meg,
garanciát azonban nem vállalunk azok helyességért.
A termékkel kapcsolatos részletes információk a biztonsági
adatlapon találhatók. HU 1118
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