INFORMACJA
TECHNICZNA
PFLEGE
SLIDE STOP

Dyspersja do gruntowania i powlekania podłóg
Art. Nr 802.812

10L kanister (60 x 10L / Pal.)

• duża odporność na zarysowania i inne uszkodzenia,
bogaty w tworzywa syntetyczne.
• duża zdolność wypełniania porów.
• dobre właściwości gruntujące oraz łatwość 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
niepowlekanych wykładzin korkowych. W celu zmniejszenia śliskości można zastosować Slide
Stop jako środek konserwujący do wykładzin PCV, kamienia, zagruntowanego linoleum, nieglazurowanego klinkieru i płytki podłogowej.

SPOSÓB UŻ YCIA:

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! Przed zastosowaniem produktu
należy sprawdzić zgodność materiałową w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn
Zapach .............................…... przyjemnie świeży
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 8-9

ZAWIERA:
Poniżej 5 %: ........................................... anionowe związki powierzchniowo czynne
Dodatkowo: ………………………………….. środki konserwujące: BENZOTHIAZOLINONE.
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………...
dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Identyfikacja zagrożeń :
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi

Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków
niebezpiecznych.
Data: 29.08.2017

www.kleen-purgatis.pl

