TOPCare
Ecologische universele dispersie

Toepassingsbereik
Voor alle waterbestendige, niet-dissipatieve vloerbedekkingen, zoals elastische harde vloeren,
absorberende natuur- en kunststeen.
De milieuvriendelijke formule zorgt voor de toekenning van het Oostenrijkse milieukeurmerk.

Overige informatie
Jerrycan à 10 l

art.nr. 30876

Dekking
Glans
Slijtvastheid
Herstelt beschermende filmlaag
Bestendigheid tegen handontsmettingsmiddelen

Gebruiksaanwijzing:
Vloeren voorafgaand met TOPCARE ECO basisreinigen, dan met schoon water nabewerken en
laten drogen. TOPCARE ECO volledig en overvloedig en over de hele vloer gelijkmatig aanbrengen. Pas een tweede aanbrengen nadat de eerste laag volledig opgedroogd is. Bij vloeren
met open poriën, bijv. ouder linoleum, eventueel drie lagen aanbrengen. Bij linoleumvloeren
wordt aanbevolen om de coating na de basisreiniging te polijsten en tussen het aanbrengen van
de afzonderlijke productlagen de bovenlaag af te slijpen.
Producteigenschappen
• 	Bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk
• 	Gemakkelijke basisreiniging
• 	Kan met een prima vloeiende beweging worden toegepast op klamvochtige vloerbedekkingen
(nat-op-nat).
• 	Moderne coating ZONDER te hoeven polijsten
• 	Aanbevolen door toonaangevende vloerfabrikanten
• 	Systematische verwerking in de lengterichting, dwars of achterwaarts is ongecompliceerd
• Geschikt voor het coaten van geleidende, elastische vloerbedekkingen (materiaaltest
certificaat TÜV Süd) conform de vereisten van DIN IEC 60167 (max. 2 lagen aanbrengen
met dosering max 24 ml/laag)
Ingrediënten volgens verordening (EG) nr. 648/2004
<5% anionogene oppervlakteactieve stoffen, conserveermiddelen (methylisothiazolinonen,
methylchloroisothiazolinonen / methylisothiazolinonen).

UW 1235
Bekroond met het Oostenrijkse milieukeurmerk.
Voor meer informatie, zie: www.umweltzeichen.at

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 0718

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Opmerking
TOPCARE ECO 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 volledige uitharden tot ca. zeven dagen duren. Het product is uitsluitend bestemd
voor commercieel gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met andere
reinigingsmiddelen.
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