Antisztatikus padlóbevonat
Antisztatikusságot kölcsönöz a szokványos padlófelületnek, ugyanakkor
kitûnõen alkalmas padlófelületek vezetõképességének fenntartásához.
Asztalborítók antisztatikusságának fenntartására is használható.
Elsõ kezelés:
-Jól mossa fel a padlót padlóápoló oldószerrel
–Tiszta vízzel öblítse le
–Amikor száraz, vigyen fel 2 vékony réteg bevonatot a padlófelületre. (1 litert kb.
25m2 –re 2 bevonatot számolva)
A tulajdonképpeni karbantartás:
-Seperje fel a padlót nedves seprûvel, aztán mossa fel 1-5 %-os arányban vízben
feloldott tisztítószerrel.
Karbantartás spray-vel:
Oldja fel a bevonatot vízben 30%-os arányban, permetezze a padlóra és utána
polírozza fel egy-kefés géppel ( 1 liter cca. 100 m2-hez). Rs: < 1011
7805.876
FOLYÉKONY BEVONAT, 5 kg-os egység

Mosószer
Erõsen koncentrált aktív összetevõket és alkálit tartalmazó fékezett habzású
tisztítószer. Viaszos felület tisztításához és karbantartásához használják.
Biológiailag lebomlótöbb , mint 90%-ig Hígítás vízzel1-5%
Felhasználható kézi mosáshoz, egy-kefével történõ polírozáshoz vagy mosószárító géphez.
7805.873
MOSÓSZER, 5 kg-os egység

Oldószer
Elsõ lépésként mielõtt a bevonatot alkalmazzuk,viaszoldó alkáli tisztítószert kell
a felületre felvinni. Ez gyorsan eltávolítja a többszörös viaszréteget és egyéb
olajos szennyezõdést . Használható PVC, gumi és kemény felületû padlón.
Biológiailag lebomló
több , mint 90%-ig
Hígítás vízzel
5-10% gépi felvitel esetén
12-16% kézi felvitel esetén
Vigye fel az oldatot és 5 percre hagyja a felületet, azután mossa le vízzel
7805.870
PADLÓTISZTÍTÓ, 5 kg-os egység

ELECSTAT-112 disszipatív mosószer
ELECSTAT-112 egy nem mérgezõ, alacsony habzású, disszipatív tisztítószer, az ESD
padlózat tulajdonságainak javítására és a nem ESD padlózat antisztatizálására.
Rs:
< 1011
Biológiailebomlás:
több mint 90%
Oldás vízben:
10 - 20%
Alkalmazás:
Kézi vagy gépi tisztításhoz
7805.890

ELECSTAT-112 Disszipatív Tisztítószer, 5 kg mûanyag kanna

Vezetõ padlófesték
Azonnal használható, disszipatív vízbázisú festék, mely könnyen használható
ecsettel vagy rollerrel. Szép szatén felülete van a festéknek, mely közép
szürkében elérhetõ (közel RAL 7035). Két réteg felvitele javasolt a legjobb
eredményért, továbbá ép, megkötött, olaj- és koszmentes padlózatra
használjuk. Nem javasolt a festék direkt felvitele a csupasz betonra. Ez
esetben a 7805.856-os vízbázisú alapozót használjuk.
7805.854

7805.856

ELECTROGUARD 40, Egybázisú vízalapú
statikusan disszipatív akril festék
Felviteli réteg: 2 réteg: 10 m2/liter,
RG 106 ! 108
FLOORPOX EPOXI ALAPOZÓ
csupasz beton padlózatra
12 liter egység (6 liter alap + 6 liter aktivátor)
Hatékonysága: Kb. 16m2/l(egy rétegre vonatkozóan)

Padlójelölõ-szalag
7807.172

38

PVC ragasztószalag padlójelölésre,
-sárga, ESD szimbólummal öntapadós
-1 rollni 75 mm x 33 mm
-laminált PVC tiszta polypropilenbõl,
tartós és könnyen tisztítható

