INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE

SLIDE STOP

dyspersja do powlekania podłóg

OPAKOWANIA:
Art. Nr
Art. Nr

802.812
802.816

10L kanister (60 x 10L / Pal.)
12 x 1L butelka (40 x 12 x 1L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:
Środek o dużej odporności na zarysowania i inne uszkodzenia, bogaty w tworzywa
syntetyczne. Odznacza się dużą zdolnością wypełniania porów, dobrymi właściwościami
gruntującymi oraz łatwością nakładania. Pozostawia długo utrzymujący się, antypoślizgowy
film ochronny. Przy stosowaniu zgodnym z zaleceniami, możliwe jest nakładanie innych
środków konserwujących, jako dodatkowej warstwy ochronnej. Po całkowitym wyschnięciu
nadaje się do polerowania maszyną jednotarczową.
ZASTOSOWANIE:
Zalecany do gruntowania „otwartych“ posadzek cementowych, betonowych,
magnezytowych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, jak również porowatego linoleum,
surowego drewna i nie powlekanych wykładzin korkowych.
W celu zmniejszenia śliskości można zastosować Slide Stop jako środek konserwujący
do wykładzin PCV, kamienia, zagruntowanego linoleum, nie glazurowanego klinkieru
i płytki podłogowej.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić na powierzchnię zupełnie czystą, zagruntowaną, zneutralizowaną i suchą (patrz
również sposób użycia TERRANO, TERRADUR).
Gruntowanie: Nanieść 1-2 cienkie warstwy. Przy czym każda warstwa, przed nałożeniem
następnej musi całkowicie wyschnąć (20-30 min przy dobrej wentylacji i w zależności
od temperatury pomieszczenia).
Powlekanie: Po wyschnięciu można nałożyć inny środek konserwujący, by uzyskać
dodatkową warstwę zabezpieczającą, np. MAMMUT, TRIGOMAT BRILLANT. Jako środek
zmniejszający śliskość posadzki, stosować zarówno do gruntowania jak i powlekania.
Chronić przed mrozem!
DANE TECHNICZNE:
Forma .................................
Zapach ................................
Konsystencja .......................
Gęstość ................................
Wartość pH w koncentracie ....

mleczno-biały płyn
przyjemnie świeży
rzadki
1020 g/l
8-9

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:
Poniżej 5% .......................... anionowe środki powierzchniowo-czynne
Inne składniki ...................... środki konserwujące
TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu
OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... brak
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym wg przepisów dyrektywy Unii Europejskiej.

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
Producent:
ul.
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KLEEN Szczecin
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70-651
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fax
+48 (091)
8101253
www.kleen.pl
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