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AntiSLIP csúszásmentesség helyreállító és tisztítószer alkalmazása
A csúszásmentesség helyreállító és tisztítószer folyadék elsősorban a már csúszásmentesített felületek
karbantartására lett kifejlesztve, hogy minél tovább fennmaradjon a burkolatok megfelelő tapadása.
Alkalmazható:
Kerámia, gress, gránit, márvány, mészkő, üvegmozaik, zománcozott kádak, zuhanytálcák
Kezelési útmutató:
Első lépésként mossa fel a burkolatot lúgos tisztítószerrel, használjon tárcsás súrológépet és vízszívó gépet!
A burkolat száradása után a csúszásmentesség helyreállító szert higítás nélkül, felmosóronggyal vagy
lapos moppal vigye fel a burkolatra! Ne hagyja 15 percig megszáradni, tartsa folyamatosan nedvesen a
burkolaton a szert a megfelelő hatás eléréséig! Egyszerre csak akkora, kb. 5-10 m2 felületet ajánlott kezelni,
melyet a megadott hatóideig nedvesen tud tartani! A hatóidő leteltével mossa át a kezelt burkolatot a
tisztítószeres vízzel, ezzel semlegesítve a csúszásmentesség helyreállító szert! A felület elsődleges tisztítása
és a felületkezelés során használjon védőkesztűt és védőszemüveget!
Ajánlott alkalmazási időszak:
szennyeződéstől függően havonta, negyedévente.
Kiadósság:
kb. 10-15 m2/l
Kiszerelések:
0,5 l - “Csináld magad!” felületkezelő kezdő csomag 0,5 l tisztítószerrel
5 l és 10l felületkezelő - tisztítószer nélkül
Kezelt felület tisztítása:
Ahhoz, hogy a csúszásmentesített burkolat megtartsa a megfelelő súrlódási ellenállását, nélkülözhetetlen
az alapos tisztítás a következők figyelembe vételével.
Nagy forgalmú, zsírosodásnak kitett felületeken (uszoda, konyha, termelő üzem, élelmiszerüzlet
stb.) ajánlott a padlózatot - amennyiben alkalmas rá - naponta savas és legalább hetente egyszer lúgos
tisztítószerrel megtisztítani, kézi vagy gépi súrolással, használjanak vízszívót a víz eltávolítására.
Kisebb forgalmú helyeken és kültéren (terasz, családi házak, társasházi bejáratok, körfolyosók, stb.)
elegendő a padlózatot általános tisztítószerrel és / vagy nagynyomású tisztítóval, locsolótömlővel, bő
vízzel szennyezettségtől függően megtakarítani.
Ne használjon
• dörzspárnás betétet vagy szivacsot!
• por alapú vagy szappanos mosószert!
• savas tisztítószert természetes kő, márvány, mészkő, beton burkolatok tisztításához!
• fényesítőt, illóolajat, polírozót taratalmazó tisztítószereket!
Ne vaxolja, fényesítse a kezelt felületet, mert csökkenti a csúszásgátló hatást!
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