
Metoda czyszczenia
Nakładanie powłok z Kiehl-Legnodur-Titan 2.0

Krok 1: Warunki atmosferyczne i ogólne informacje
Wysoka wilgotność powietrza: Długi czas wysychania!

Zbyt niska wilgotność powietrza i wysokie temperatury: Zbyt krótki czas wysychania!

Unikaj przeciągów! Wyłącz klimatyzację i ogrzewanie podłogowe.

Resztki wilgoci na powierzchni mogą doprowadzić do złuszczania się filmu
pielęgnującego.

Krok 2: Narzędzia pracy do nakładania powłok
Mop płaski, baranek, stelaż lub specjalne urządzenia
do nakładania. Zwilż czystego mopa, dobrze wyciśnij i
odwiruj.

Krok 3: Zabezpieczenie powierzchni
sąsiadujących
Odpowiednią taśmą klejącą zabezpiecz listwy
przypodłogowe, połączenia grzejników, meble i
sąsiadujące powierzchnie.

Krok 4: Wymieszanie Kiehl-
Legnodur-Titan 2.0
Wlej całą zawartość Kiehl-Durator do
kanistra z Kiehl-Legnodur-Titan 2.0.
Zamknij szczelnie kanister i dokładnie nim
potrząśnij. Oznacz kanister np. + Durator
godz. 9:00.

Wskazówka:

Powłoka wzbogacona dodaniem Kiehl-
Durator ma żywotność ok. 8 h. Po upływie
tego czasu produkt nie nadaje się do
użycia.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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Krok 5: Rozprowadzenie Kiehl-Legnodur-Titan
2.0
Dokładnie wstrząśnij kanistrem i ok. 250 ml powłoki
wylej na podłogę. Aby przelać produkt z kanistra nie
ulewając go, trzymaj kanister ukośnie. Miej zawsze
przygotowaną ściereczkę, aby zebrać ewentualnie
rozlany płyn.

Nakładaj powłokę zawsze w kierunku drzwi, nigdy
od drzwi! Powłokę nakładaj zawsze pasem "mokry w
mokry" Produkt zbierz narzędziem pracy i natychmiast
rozprowadź ruchem wahadłowym torem "8"-owym.
Jeżeli zachodzi potrzeba wylej więcej produktu i
natychmiast obrabiaj. Nie wchodź na powierzchnię aż
do całkowitego jej wyschnięcia.

Krok 6: Czas wysychania
W zależności od warunków atmosferycznych i używanego produktu, pozostaw
powłokę do wyschnięcia na ok. 30–90 min. Dopiero wtedy postępuj tak jak opisano
w pkt. "Krok 3" Podczas wysychania powłoki umieść mopy, które posłużyły do jej
nakładania w worku foliowym tak, aby nie wyschły. Dokładnie zamknij kanister.

Krok 7: 2. Nałożenie warstwy
Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy nałóż
następną warstwę powłoki zgodnie z powyższym
opisem. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie
potrząśnij mocno kanistrem.

Krok 8: Czyszczenie narzędzi pracy
Narzędzia pracy wyczyść wilgotną ściereczką. Mopy wypłucz w czystej wodzie i odłóż do prania.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i
karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi
używanych maszyn i urządzeń.
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