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SP TRANSIT GUARD® FLOOR COATING
Vysoko účinný, jednozložkový high-tech ochranný náter. Je vhodný pre všetky typy
vodeodolných podláh. Tento produkt má vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám,
poškriabaniu, oteru a znečisteniu pri zachovaní pružnosti. Vďaka novej technológii použitej
pri vývoji produktu, môžete odstrániť viac farieb atramentu a graffiti z podlahy bez poškodenia ochranného náteru. Renovuje staré podlahy. Opakované ošetrenie podlahy je možné
bez odstránenia predchádzajúcej vrstvy. SP Transit Guard® Floor Coating spĺňa okrem
iných napr. smernice Deutsche Bahn AG na trvalú ochranu pred graffiti a aj preto je správnou voľbou pre ochranu podláh v objektoch a vozidlách verejnej dopravy.
Návod na použitie:
Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a zbavený mastnoty, oleja a nečistôt. Pre dokonalé
odstránenie špeciálnych podlahových voskov, žuvačiek, dechtu a lepidla odporúčame
použiť SP Transit Guard ® Floor Stripper. Nechajte SP Transit Guard Floor Stripper® pôsobiť
pre dôkladne rozloženie oleja a znečistenia. Odstráňte starý vosk, škvrny a iné znečistenie
brúsnym kotúčom alebo tvrdou kefou. Podlaha musí byť vyčistená a dôkladne opláchnutá, aby sa zabezpečila pH neutrálnosť. Aplikujte produkt priamo na podlahu v menšom
množstve a rovnomerne rozotierajte pomocou aplikátoru SP Transit Guard Floor tak,
aby tenká vrstva pokryla celú požadovanú plochu. Je dôležité zabezpečiť, aby teplota
povrchu pri sušení neklesla pod 5 °C, pretože pri tvorbe filmu môže dôjsť k porušeniu
náteru. Doba schnutia náteru je - suchý na dotyk - 20 min, vyschnutie celej vrstvy (ľahká
prevádzka) - 4 hodiny. Úplné zatvrdnutie pri teplote 20 °C je 8 hodín (efekt
graffiti ochrany). Životnosť náteru 1 - 3 roky.
Skladovanie:
Produkt skladujte mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia, pri teplote minimálne
7°C, optimálne 17°C.

Koncentrácia:				
Produkt sa používa v koncentrovanej forme

Certifikácie:
ECO Friendly
Produkt je vyrobený na vodnej báze

Poznámky:
spotreba 1l / 60-125m2

pH: neutrálne

ECCLEAN s.r.o., M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec
IČO: 47771925 DIČ: 2024101508 IČ DPH: SK2024101508
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 26905/S

