PADLÓBEVONÓ RENDSZER A HIDEGBURKOLATOK
VÉDELMÉRE ÉS A TERMÉSZETES SZÉPSÉGÜK MEGŐRZÉSÉRE
Az Eclipse hidegpadló bevonó rendszer egy tartós, könnyen karbantartható, magas fényű
bevonat, amely a padlózatnak tökéletes védelmet biztosít, miközben kiemeli annak szépségét.
-

Alkalmazható márvány, terrazzo, járólap és egyéb kemény felületekre.
A teljes rendszer – bevonó anyagok, gépek, eljárások – együttes alkalmazásával kitűnő
eredmény érhető el.
A tartós bevonat minimális munkával karbantartható.
A vizes bázisú bevonatok felvitele könnyen és gyorsan végezhető el.
Az egészségügyi előírásoknak (pl.VOC) megfelel.
Munkát és költséget takarít meg.
Rendkívül jól tapadó és csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.

A rendszer alkalmazása a felület előkészítéséből, valamint az alapozó és fedőrétegek
felviteléből áll.
A bevonat kialakítása és karbantartása során a következő anyagok kerülnek
felhasználásra:
FORMULA X UHP alaptisztító
A lerakódott szennyezés eltávolítására, a felület előkészítésére szolgál.
ECLIPSE NEUTRAL CLEANER tisztítószer
Semleges kémhatású, fékezett habzású felmosószer, amely a szennyeződést a bevonat
fényének károsodása nélkül eltávolítja.
ECLIPSE HARD FLOOR SEALER alapozó
Akril-copolimer alapozó bevonat, amely egy lépésben felvihető, kémiailag ellenálló és
gyorsan szárad.
ECLIPSE HARD FLOOR COATING bevonat
Vizes bázisú bevonó anyag, amely magas fényű és rendkívül kopásálló. Könnyen
karbantartható.
EXTEND AUTO BURNISH felújító
A felület fényének felfrissítésére szolgál.
megnövelhető.
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A bevonatrendszer kialakításának és karbantartásának lépései:
Első alkalmazás
- A FORMULA X UHP alaptisztítószer alkalmazásával a felhalmozódott szennyeződést
eltávolítjuk a bevonandó felületről.
- A padlózatra két réteg ECLIPSE HARD FLOOR SEALER alapozó réteget viszünk fel.
- Az ECLIPSE HARD FLOOR COATING fedőréteg kialakítását több rétegben végezzük
el.
- A megszáradt bevonatot polírozógéppel fényesre polírozzuk.
Napi karbantartás
- A felületet portalanítjuk.
- Az ECLIPSE NEUTRAL CLEANER tisztítószer alkalmazásával vizes felmosást
végzünk.
- A száraz, tiszta felületet feldörzsöljük.
Heti karbantartás
- A felületet portalanítjuk.
- Az ECLIPSE NEUTRAL CLEANER tisztítószer alkalmazásával vizes felmosást
végzünk.
- Az EXTEND AUTO BURNISH ÁPOLÓSZER felvitelével a felületet felfrissítjük.
- A száraz felületet felfrissítjük.
Havi karbantartás
- Az ECLIPSE NEUTRAL CLEANER tisztító alkalmazásával a felületet alaposan
megtisztítjuk.
- Az alkalmazott bevonatból két réteget viszünk fel.
- A felületet fényesre polírozzuk.
A bevonatrendszer kialakítása, karbantartása, felújítása a
célberendezéseivel gyorsan könnyen és hatékonyan elvégezhető.
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További információért forduljon bizalommal hozzánk:
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