HYFLEX FLOOR SEAL
Χάιφλεξ φλορ σιλ
Εύκολη συντήρηση επιφανειών. Παρέχει μία εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Αναζωογονεί και είναι
εύκολο στο άπλωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μωσαϊκό, πέτρα, μπετόν, πορώδη συνθετικά,
λινόλιουμ, βινύλιο και ξύλο.
Το μοναδικό συντηρητικό πατώματος, μίγμα από 4 πολυμερή που παρουσιάζει εκπληκτικές ιδιότητες. Έχει
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής με εξαιρετική αντοχή του πατώματος. Η συντήρηση είναι εύκολη – απλά
χρησιμοποιήστε μία υγρή σφουγγαρίστρα ή τρίψτε ελαφρά με ένα μηχάνημα δαπέδου. Σχεδιασμένο για
χρήση σε δάπεδα έντονης κυκλοφορίας. Το Hyflex είναι ένα γαλάκτωμα βασισμένο στο νερό που στεγνώνει
γρήγορα, έχει χαμηλή οσμή, μη εύφλεκτο και εύκολο στην εφαρμογή. Το Hyflex παράγει μία επίστρωση με
υπέροχη λάμψη χωρίς τους κινδύνους του διαλύτη. Για χρήση σε μωσαϊκό, πέτρα, μπετόν, πορώδη
συνθετικά, λινόλιουμ, βινύλιο, θερμοπλαστικά και ξύλινα πατώματα
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Καθαρίστε καλά το πάτωμα με μία περιστροφική μηχανή εξοπλισμένη με
μαύρη τσόχα για να αφαιρέσετε όλα τα κατάλοιπα από παλιό βερνίκι και λάδι. Αφήστε το δάπεδο να
στεγνώσει καλά. Ελέγξτε το πάτωμα για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς καθαρό. Το πάτωμα πρέπει να
είναι καθαρό από κάθε κατάλοιπο πριν την εφαρμογή του Hyflex.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Με μία επίπεδη σφουγγαρίστρα εφαρμόστε ομοιόμορφα μία στρώση, μην αφήνετε κενά και
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό ποσό του υλικού. Προσέξτε να μην επαναλαμβάνετε ξανά πριν
στεγνώσει. Αφήστε την πρώτη στρώση να στεγνώσει καλά, 1 ώρα είναι συνήθως αρκετή, τότε εφαρμόστε
μία ή δύο επιπλέον στρώσεις ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου επιτρέποντας την κάθε στρώση να
στεγνώνει καλά.
ΚΑΛΥΨΗ: 125-200 τετραγωνικά μέτρα ανά 5 λίτρα, ανάλογα με την επιφάνεια του δαπέδου
(απορροφητικότητα) που πρόκειται να στεγανοποιηθεί.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Συντηρήστε το δάπεδο με σφουγγάρισμα ή με μηχανή τρίβοντας με μαλακιά τσόχα
χρησιμοποιώντας το Supercare. Το πάτωμα μπορεί να γίνει λείο εάν επιθυμείτε.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ:
1. Μαλακό στην αφή -> 1 ώρα
2. Σκληρό στην αφή -> 2 ώρες
3. Κυκλοφορία πεζών και φυσιολογική φθορά -> 8 ώρες
4. Πλήρης σκληρότητα -> 7 ημέρες
Διατηρείστε το μακριά από παιδιά. Φοράτε γάντια. Σε περίπτωση που το καταπιείτε καλέστε το κέντρο
δηλητηριάσεων ή επικοινωνήστε με γιατρό εάν δεν αισθανθείτε καλά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια
ξεπλύνετε με νερό αρκετές φορές. Αφαιρέστε φακούς επαφής εάν φοράτε και είναι εύκολο.
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