CC-Dr. Schutz GmbH
Vývoj • Výroba • Logistika Výroba a
distribuce vysoce kvalitních istících
a ošet ovacích produkt pro
podlahoviny a také istících systém

Informace o produktu

CC-Secura-tvrdá ochranná vrstva
1.

Popis

Polymerová disperze s kovovými sitovými prvky pro ošet ení a vytvo ení ochranné vrstvy
u nové položených nebo základné vy išt ných podláh v objektech. Propúj uje hedvábné
matný protiskluzný ochranný film s dobrou odolností proti rýhám od podpatkú. Podlaha je
chrán ná, p ilnavost ne istôt snížena a b žné išt ní velmi zjednodušene Koeficient
šmykového t ení podlahoviny a bezpe nost p i chúzi bude zachováná. Je vhodná pro
sanaci ochranného filmu metódou High-Speed. Spl uje požadavky normy DIN 18 032 pro
sportovní povrchy.
2.

Oblasti použití

Podlahoviny z PVC, CV, linoleum. Použití na gumové, kamenné podlahoviny a
podlahoviny z polyolefinu je dle objektové-specifických požadavkú podmínéné možné, ale
nutné nejprve odzkoušet. Dbejte na doporu ení ve speciálním návodu pro konkrétní
podlahovinu.
3.

Použití

CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu ed použitím dúkladné prot epat. Po išt ní po
ukon ení stavebních prací nebo po základním išt ní nanést CC-Secura-tvrdou
ochrannou vrstvu ne edénou tence a stejnomérné na ošet ovanou plochu pomocí CCLasi ka nebo plochým mopem v podélném sm ru. Po zaschnutí tento postup opakovat
ješté jednou v p ném sm ru. Ošet enou plochu nechat p ed používáním minimáln 12
hodin zaschnout (nejlépe p es noc).
Upozorn ní:

P i nanášení zamezit p ímému slune nímu zá ení a prúvanu, podlahové
topení zav as vypnout.
Na porézních starších podlahovinách z linolea, které jsou vylouhovány
používáním silných alkalických isti , múže ve vyjíme ných p ípadech
dojít ke sprašování ochranného filmu.

Spot eba:

25 – 30 g/m2 každá vrstva

4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

cca 8,5 (koncentrát)
méné než 5% neiontové tenzidy. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
aromatické
látky,
LIMONENE,
rozpouštédla, ošet ovací komponenty.

Giscode:

GE 30 (Kód produktu pro isti i a ošet ovací prost edek)

CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu skladujte uzav enou v originálním obalu v chladu a
suchu, chrá te p ed mrazem. Uchovávejte uzam ený a mimo dosah d tí.
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5. Zajišt ní kvality
Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA), Otto-Graf-Institut
6. Balení
5l

- plastový kanystr

10 l

- plastový kanystr

Tento odborné-technický návod k použití byl sestaven na základ našich nejlepších
domostí, zkušeností a podlé nejnovéjších poznatk v oboru ošet ování, išt ní a isti i
techniky. P i používání našich produkt podlé námi doporu ených postup na
materiálech, pro které jsou tyto produkty ur ený, nemúže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produkt je provádéno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovédnosti zkontrolovat vhodnost používání téchto produkt
na vaše zám ry a ú ely. Z téchto dúvodú jsou naše návody a doporu ení obecné platná a
není možno je použít jako základ ru ení. Dbejte na dodržování doporu ení, sm rníc a
norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré p edchozí verze svoji
platnost
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