Ceradur-eco
Ikke metallisert polish
Egenskaper
Selvskinnende, ikke metallisert polish med meget gode filmbyggende egenskaper. Med en sklisikker verdi
på mellom 0.4 og 0.6 μ oppfylles den tyske industrielle norm, DIN 18032 ( testet på FMPA Otto-Graf-Institute
in Baden-Württemberg, Tyskland). Videre oppfyller Ceradur-eco den tyske industristandard DIN ICE 613405-1 (EN 61340-5-1) og er dermed egnet for bruk på ledende elastiske gulvbelegg (Material Test Sertifikat
TÜV Süd). Polishen er like motstandsdyktig som en metallisert polish og forblir elastisk. Skader kan
utbedres ved polering eller spray polering. Ceradur-eco er miljøvennlig og har mottatt det østerrikske eco
label.

Innhold
Ikke-metalliserte polymerdispersjoner (TBEP-fri), polyetylenvokser, myknere, tilsetningsstoffer.
pH-verdi (konsentrat): ca. 8.5

Bruksområde
Egnet til bruk på vannavstøtende, harde og elastisk gulvbelegg, som PVC, linoleum, gummi, absorberende
naturlig og kunstig stein. Anbefales også for å beskytte forseglede tre- eller kork-gulv.
Ikke egnet for ubehandlede tre- eller kork-gulv. Før bruk av Ceradur-eco på PU eller PE gulvbelegg,
anbefales det å gjøre en test på et mindre område for å sjekke gulvets egenskaper med hensyn til vedheft.

Bruksanvisning
Etter fjerning av polish og en kort tørketid, påfør produktet ufortynnet i et tynt lag med en flat mopp.
Ikke la produktet tørke på moppen og lukk beholderen umiddelbart etter bruk.
Polish på gulv:
Avhengig av gulvets absorpsjonsnivå, 2-3 påføringer
med ca. 30-minutters intervaller kan være nødvendig.
Polish på ledende elastiske gulvbelegg:
1 påføring (25 ml/m²).
Polish etter grovrengjøring:
1-2 påføringer med ca. 30-minutters intervaller.
Spraypolering for punktreparasjon av skader på polishen:
Fortynn 1: 1 med kaldt vann, arbeid med sprayflaske og high-speed
maskin (ca. 1000 rpm).
Polering:
Den tørre overflaten kan poleres og forsterkes med
high-speed maskin (ca. 1000 rpm) og en
polerrondell opprettholderr anti-skli egenskapene.
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Gulvbehandling
Forbruk per m²

Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1.

Forpakning
Kartong med 2 x 5 l kanner
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Beskytt mot frost!
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Polish: 25 ml per behandling
Polish etter grovrengjøring: 25 ml per gang
Spraypolering: 1,5 ml

