Protišmykový ošetrovací prostriedok

FINISH CARE STOP
(Wischpflege Spezial)
Ošetrovacia emulzia pre prvé a bežné ošetrovanie
Použitie:
Ošetrovacia emulzia na vodnej báze pre prvé a bežné ošetrovanie
podlahy. Vhodná okrem iného pre ošetrovanie povrchov:






lakovaných parketových podláh s požiadavkou
protišmyk
lakovaných korkových podláh
lakovaných viacvrstvových parketových podláh
linolea
PVC

na

Upozornenie:
Dôležité u viacvrstvových drevených podláh: Je potrebné urobiť
základné očistenie výrobkom Pallmann CLEAN STRONG
(Grundreiniger) v pomere riedenia s vodou 1:10 – je vždy nutné
urobiť predbežnú skúšku, či nedochádza k nežiaducej tvorbe šmúh
a pruhov, nakoľko nemusí byť známa kvalita parketového laku.
Tento výrobok je špeciálne vyvinutý v súlade s požiadavkami normy
DIN 18 032 na protišmyk. Používanie tohto výrobku je odporučené
všade tam, kde je nutné zabezpečiť protišmykové podlahy, ako napr.
: športové haly,
opatrovateľské a seniorské domy, materské škôlky.

Vlastnosti výrobku/ prednosti:
Ošetrovacia emulzia na vodnej báze, ktorá svojim špeciálnym
protišmykovým účinkom robí lakovú vrstvu bezpečnou proti
sklzu. Zároveň zlepšuje optiku a predlžuje životnosť podlahy.








Pripravený na použitie
Ľahké spracovanie
Odolný voči opotrebovaniu
Protišmykový
Rýchloschnúci
Nevyžaduje leštenie
Súčiniteľ šmykového trenia 0,4 – 0,6 podľa DIN 18 032
(EN 14904)

Technické údaje :
Druh balenia :
Dodávané balenie:

umelohmotná fľaša a kanister
0,75 l, 10 l

Skladovateľnosť :
Prvé ošetrenie/spotreba:
Bežné ošetrovanie/

cca 24 mesiacov
2
neriedený, cca 10 ml/m

spotreba:

cca 50 - 150 ml/ 5 litrov vody

FINISH CARE STOP
Príprava podkladu:
Pomocou mopu, metličky alebo vysávača zbavte podlahu nečistôt,
prachu, tukov, olejov alebo voskov.
Bežné čistenie:
1. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte.
2
2. Prvé ošetrenie: Cca 10 ml na 1 m neriedeného ošetrovacieho
prostriedku Pallmann FINISH CARE STOP naniesť rovnomerne
a tenko na podlahu pomocou navlhčeného mopu (Pallmann
WISCHMOPP). Nie je nutné žiadne rozleštenie. Povrch môže byť už
za cca 60 min. zaťažený.
3. Bežné ošetrovanie: Po cca 1 dni môže nasledovať bežné
ošetrovanie. Cca 50 – 150 ml prostriedku Pallmann FINISH CARE
STOP rozriediť s 5 litrami vody a hubou, handrou alebo mopom
naniesť v tenkej vrstve. Po 60 minútach je možné povrch zaťažiť.
Toto bežné ošetrovanie je nutné pravidelne opakovať podľa
namáhania podlahy.
4. Na podlahách vyčistených základným čistiacim prostriedkom
Pallmann CLEAN STRONG odporúčame urobiť prvé ošetrenie
prostriedkom FINISH CARE STOP podľa inštrukcií pre lakované
podlahy.

Dôležité upozornenia:


Originálne balenie je pri rovnomernom uskladnení
najmenej 24 mesiacov skladovateľné. Chrániť pred
mrazom. Načaté balenie tesne uzavrieť.



Najlepšie spracovateľný pri 18 - 25°C , relatívnej vlhkosti
vzduchu od 35% do 65%. Nízke teploty a vysoká vlhkosť
vzduchu predlžujú, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu
skracujú dobu schnutia.



Čerstvo ošetrené plochy je možné zakryť kobercom alebo
inými podlahovinami, prípadne zaťažiť ťažkými predmetmi
najskôr po 1 dni.



Pravidelné ošetrovanie prostriedkom Pallmann FINISH
CARE STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnosť
nalakovaného povrchu.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:
Výrobok nie je horľavý. Odporúčame pri práci vždy používať
ochranný krém a vetrať priestory, v ktorých bol prostriedok
aplikovaný.
Likvidácia:
Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy.
Poriadne vyprázdnené plastové obaly vypláchnite trochou vody
a podajte v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu ako
recyklovateľné obaly (DSD). Pokiaľ je potrebné, nádoby s tekutými
zvyškami ako aj zvyšky výrobku zlikvidovať ako zvláštny odpad.
Tieto informácie sú založené na našich skúsenostiach
a starostlivom skúmaní. Každá stavba realizácia je však iná, má
iné klimatické či materiálové podmienky.
Je preto potrebné prácu prispôsobiť týmto podmienkam.
V prípade pochybností urobiť text alebo konzultovať s technikom.

