Nieuwe high-performance coating voor intensief gebruik

Toepassingsbereik
Extreem duurzame coating voor alle waterbestendige, non-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals
elastische harde vloeren.Uitstekend geschikt voor gebruik in oppervlakken met veel voetgangers
in ziekenhuizen, objecten van de gezondheidszorg, groothandelsmarkten, luchthavens,
treinstations, entrees, showrooms, magazijnen etc.

Overige informatie
Jerrycan á 10 l

art.nr. 30855

Dekking
Glans
Duurzaamheid
Herstelt beschermende filmlaag
Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Gebruiksaanwijzing
Vloeren voorafgaand aan het aanbrengen van ONTOP basisreinigen, dan met schoon water
nabewerken en laten drogen. ONTOP ruimschoots en volledig dekkend aanbrengen (2 lagen).
Voor de dagelijkse onderhoudsreiniging is FLOORTOP uitstekend geschikt.
ONTOP is uitstekend geschikt voor tussenreiniging met CLEANSTAR als spraycleaner.
Aftercoatings van ONTOP zijn snel en eenvoudig uit te voeren.
ONTOP filmlagen kunnen met een droge filmlaagrestauratie per oppervlak of gedeeltelijke
oppervlak worden vernieuwd (FIGR-getest).
Producteigenschappen
• Hechting aan restvochtige vloeren – ook Linoleum
• Eenvoudig en snel in gebruik
• Hogere dekkingsgraad bij onderhoudsreiniging op ONTOP-gecoate vloeren
• Nauwelijks schuur- en voetsporen
• Uitzonderlijke vulkracht – extreme duurzaamheid
• Antislip
• Milieuvriendelijk, aangezien metaal zoutloos en duurzamer is dan conventionele coatings
• Aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van vloeren
• 	FIGR-getest; DIN EN 13893
(elastische, gelamineerde en textiele vloerbedekking en – bepaling van de dynamische
wrijving van droge vloeroppervlakken)
Opmerking
Bij linoleum wordt een afvlakking van de coating na de basisreiniging en een intermediaire
schuurbewerking aanbevolen tussen de afzonderlijke lagen. ONTOP tegen vorst beschermen!
Voor vloeren met een fabrieksafwerking (PU, PUR) etc. bevelen we een voorafgaande hechtingstest aan. Al naar gelang de klimatologische omstandigheden kan het volledig uitharden van de
beschermende laag tot zeven dagen duren.

Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. NL 1118
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