Jauns efektīvs pārklājums pārbaudītai izturībai

Izmantošana
Īpaši izturīgs pārklājums visiem ūdensizturīgiem, elektrību nevadošiem segumiem,
piemēram, elastīgiem cietajiem grīdas segumiem. Izcili piemērots uz bieži lietotām grīdām
slimnīcās, veselības aprūpes objektos, lielveikalos, lidostās, dzelzceļa stacijās, ieejas
zonās, izstāžu telpās, zālēs u.c.

Tehniskā informācija
10 l kanna
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Sedzošas spējas
Spīdums
Nodilumizturība
Aizsargplēves sanācijas
iespēja
Izturība pret roku dezinfekcijas
līdzekļiem

Lietošana
Pirms ONTOP uzklāšanas rūpīgi notīriet grīdas segumu, nomazgājiet ar tīru ūdeni un
ļaujiet nožūt. Bagātīgi uzklājiet ONTOP, nosedzot visu virsmu (uzklājiet 2 reizes). Ikdienas
Kopšanai ļoti labi piemērots ir FLOORTOP. ONTOP ir izcili piemērots starptīrīšanā ar
CLEANSTAR, izmantojot izsmidzināmās tīrīšanas metodi. ONTOP aizsargplēvi var
vienkārši un ātri atjaunot. ONTOP aizsargplēvi var atjaunot ar sauso aizsargplēves
sanāciju visai virsmai vai daļēji (FIGR testēts).
Produkta apraksts
• Spēj pielipt uz minimāli mitriem grīdas segumiem – arī uz linoleja
• Ļoti vienkārša un ātra lietošana
• Daudz lielāka laukuma apstrāde kopjošajā tīrīšanā grīdām, kas pārklātas ar ONTOP
• Tikpat kā bez švīkām un pēdu nospiedumiem
• Ļoti labs aizpildīšanas spēks – iztur īpašu slodzi
• Pretslīdēšanas efekts
• Nekaitīgs videi, jo nesatur metālu sāļus un ir ilgāk noturīgs nekā parastie pārklājumi
• Iesaka lielākie grīdas segumu ražotāji
• FIGR testēts; DIN EN 13893
(elastīgie, laminētie un tekstila grīdas segumi – slīdes berzes koeficienta mērīšana uz
sausām seguma virsmām)
Uzmanību
Linoleja segumiem seguma slīdīgums pēc pamattīrīšanas, kā arī starpslīpēšana starp
atsevišķām produkta uzklāšanas reizēm ir priekšrocība. Sargājiet ONTOP no sala!
Segumiem ar rūpnīcas virsējo pārklājumu (PU/PUR) u.c. ieteicams iepriekš pārbaudīt
pielipšanu. Atkarībā no klimata īpatnībām aizsargplēves pilnīgai sacietēšanai var būt
vajadzīgs līdz septiņām dienām.

Visa informācija mūsu informācijas lapās atbilstoši mūsu
zināšanām un pieredzei ir pareiza. Par šeit sniegto
informāciju neuzņemamies atbildību. Papildinformāciju par
produktu skatiet drošības datu lapā. LV 1118
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