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Ultra Hard Shine Sealer
1. Prezentarea produsului
Vopsea de grunduire polimeră cu o protecţie extrem de mare împotriva uzurii pentru
podele din vinil şi linoleum (de după instalare sau de după demontarea filmului protector
anterior). Creează un strat protector strălucitor şi antiderapant, care asigură podelei tratate o
protecţie înaltă în timpul folosirii.
2. Zone potrivite pentru aplicarea produsului
Pentru podele din vinil şi linoleum. Aplicarea produsului pe podele de cauciuc este
posibilă sub anumite circumstanţe şi trebuie testat pe o suprafaţă mică înaintea folosirii.
3. Modul de aplicare
Amestecaţi bine Ultra Hard Shine Sealer înainte de folosire. Apoi aplicaţi-l nediluat pe
podeaua curată folosind Polish Applicator System sau Quick Step System. Când filmul protector
s-a bătătorit (aproximativ după o oră) mai aplicaţi încă un strat, dar de data aceasta transversal.
Nu folosiţi podeaua aproximativ 12 ore pentru a permite stratului să se usuce complet.
Uzanţă: 1l = 20 metru pătrat, la un strat
Observaţie:
Asiguraţi în cameră o ventilaţie bună, dar feriţi suprafaţa de curent şi de razele directe ale
soarelui în timpul procesului de aplicare şi de uscare. Protejaţi suprafaţa de praf. Înainte de
aplicare opriţi încălzirea de pardoseală.
4. Informaţii tehnice
Nivelul pH : aprox. 8.5 (concentrat)
Codul produsului pentru curăţarea şi îngrijirea suprafeţelor (Giscode): GE 30
Ingrediente (conform recomandării EC): BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum, LIMONENE, dizolvanţi, componente de îngrijire.
Păstraţi produsul în recipientul original într-un loc uscat şi răcoros. Nu lăsaţi produsul la
îndemâna copiilor. Protejaţi de îngheţ.
5. Calitatea produsului a fost testată de
Institutul de cercetare şi confirmare a produselor din domeniul comercial “Forschungs- und
Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)".
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Ultra Hard Shine Sealer
6. Mărimea canistrei
Canistră de 5l

Informaţiile de mai sus, referitoare la modul de folosire, au la bază descoperiri recente ale
tehnologiei de curăţare şi propria noastră experienţă. Dacă acest produs este folosit conform
instrucţiunilor de utilizare, suprafaţa supusă curăţării nu va fi deteriorată în niciun fel. Modul
în care produsul nostru este folosit depinde numai de dumneavoastră. Consumatorul este
obligat să testeze produsul înainte de folosire pentru a verifica dacă corespunde cerinţelor.
Informaţiile oferite de noi nu ne obligă şi prin urmare nu pot fi folosite împotriva companiei în
cazul unei pagube. Aceasta include şi neregularităţile privind protejarea părţilor terţe.
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