Protiskluzný ošetřovací prostředek

FINISH CARE STOP
(Wischpflege Spezial)
Ošetřovací emulze pro první a běžné ošetřování
Použití :

Vlastnosti výrobku / přednosti :

Ošetřovací emulze na vodní bázi pro první a běžné ošetřování
podlahy. Vhodná mimo jiné pro ošetřování povrchů:

Ošetřovací emulze na vodní bázi, která svým speciálním
protiskluzným účinkem činí lakovou vrstvu bezpečnou proti
skluzu. Zároveň zlepšuje optiku a prodlužuje životnost podlahy.

• lakovaných parketových podlah s požadavkem na
protiskluz
• lakovaných korkových podlah
• lakovaných vícevrstvých parket
• linolea
• PVC
• podlah z přírodního a umělého kamene
Upozornění:

Důležité u vícevrstvých dřevěných podlah: před provede
ním základního čištění výrobkem Pallmann CLEAN
STRONG (Grundreiniger) v poměru ředění s vodou 1:10 je
vždy nutno provést předběžnou zkoušku, zda nedochází
k nežádoucí tvorbě šmouh a pruhů, jelikož nemusí být
známa kvalita parketového laku. Tento výrobek byl speciálně

vyvinut v souladu s požadavky normy DIN 18 032 na protikluz.
Používání tohoto výrobku je doporučeno všude tam, kde je nutné
zabezpečit protiskluznost podlah, jako např.: sportovní haly,
pečovatelské a seniorské domy, mateřské školky.
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Připravený k použití
Snadné zpracování
Odolný proti opotřebování
Protiskluzný
Rychleschnoucí
Nevyžaduje leštění
Součinitel smykového tření 0,4-0,6 podle DIN 18 032 (EN
14904).

Technická data:
Druh balení:
Dodávané balení:
Skladovatelnost:
Barva:
První ošetření / spotřeba:
Běžné ošetřování / spotřeba:

umělohmotná láhev, kanystr
0,75 l / 10 l
ca. 24 měsíců
bílý
neředěný, ca.10 ml / m2
ca. 50 – 100 ml / 10 litrů vody

FINISH CARE STOP (Wischpflege Spezial)
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Příprava podkladu :

Ochrana práce a životního prostředí :

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavit podlahu špíny, prachu,
mastnot, oleje a vosku.

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný
krém na pokožku jakož i větrání pracovních prostorů.

Likvidace odpadu:
Zabránit úniku do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze
zbytku vyprázdněné, vypláchnout trochou vody a ve smyslu místních směrnic
zlikvidovat jako recyklovatelné nádoby [DSD]. Pokud je to vůbec potřebné, nádoby
s tekutými zbytky jakož i zbytky výrobku zlikvidovat jako zvláštní odpad.

Zpracování :
1. Nádobu před upotřebením dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca.10 ml na 1 m2 neředěného ošetřovacího
prostředku Pallmann FINISH CARE STOP nanést navlhčeným mopem Pallmann rovnoměrně a v tenké vrstvě. Není
nutné žádné rozleštění. Ca.za 1 hodinu může být plocha
zatěžována.
3. Běžné ošetření: Po ca.1 dnu může následovat běžné ošetřování. Ca. 50 – 100 ml prostředku Pallmann FINISH CARE
STOP rozředit s 10 litry vody a houbou, hadrem nebo mopem
nanést v tenké vrstvě. Po 60 minutách je možné povrch
zatížit. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat
podle namáhání podlahy.
4. Na podlahách vyčištěných základním čistícím prostředkem
Pallmann CLEAN STRONG doporučujeme provést první
ošetření prostředkem FINiSH CARE STOP podle instrukcí
pro lakované podlahy.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně
použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování
však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce
závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku.
V případě pochybností provést vlastní zkoušky nebo vyžádat technickou poradu
k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy
svoji platnost.

							
Důležitá upozornění:
• Originální balení je při stejnoměrném uskladnění nejméně
24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté
balení těsně uzavřít.
• Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti
vzduchu pod 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu
prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují
dobu schnutí.
• Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem nebo
jinými podlahovinami případně zatížit těžkými předměty
nejdříve po 1 dnu.
• Pravidelné ošetřování prováděné Pallmann FINISH CARE
STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného
povrchu.
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