Prospect technic
Curata ● Protejeaza ● Menţine

ILKA®-Top Gloss
Strat rezistent la auto-luciu pentru uz interior, durabil, alunecos și rezistent la benzile de
rulare. Pentru PVC, piatră naturală și artificială, linoleum, clincher neglazuratși plăci de lut,
plută, marmură, parchet sigilat și pardoseli industriale.

Proprietăţi:
Acoperirea este durabilă, antiderapantă și rezistentă la banda de
rulare. Acoperire rezistentă cu luciu de sine, foarte rezistentă, cu
luciu înalt și protecție împotriva contaminării. Insensibil la pistele
de mers pe jos, toc și acoperiri de cauciuc, de asemenea, potrivite
pentru prelucrarea cu mașini de mare viteză. Se menține
permeabilitatea vaporilor de apă ai acoperirii.

Aplicație:
Acoperirea podelei trebuie curățată temeinic cu ILKA-Planofix. Trebuie să fie receptiv, uscat, curat, unsoare, ulei și fără
pete. Suprafețele neabsorbante, ar fi clincherul glazurat etc. nu pot fi tratate. Opriți sursele de căldură (încălzitoare,
încălzire prin pardoseală) etc. înainte de prelucrare. Acoperire: 2 -3 locuri de muncă subțire, fiecare având să fie
uscate prin intermediul pe picioarele sale. Timpul de uscare la + 20°C este de aproximativ 1 oră per strat. Temperatura
solului nu trebuie să fie mai mică de + 10° C.
Acoperirea poate fi aplicată cu un mop ștergător și distribuită subțire pe podea. Pentru refacerea unei suprafețe
deteriorate, se diluează luciul ILKA-Top cu apă 1:3 și se pulverizează pe suprafața deteriorată, apoi se lustruiește din
nou cu o mașină de mare viteză (cel puțin 1.500 rpm). Pentru curățarea și îngrijirea podelelor, trebuie utilizată
îngrijirea de ștergere a podelei de la ILKA.

Consumul:
În funcție de starea și vârsta podelei care acoperă 1,5 - 3 litri pe 100 mp (pe operațiune / comandă)

Stocare:
Recipientele trebuie depozitate uscate, sigilate și reci. În cazul în care se respectă această dispoziție, termenul de
valabilitate este de cel puțin 24 de luni. Nu rezistent la îngheț.

Notele noastre tehnice de aplicare se bazează pe examinări aprofundate în laborator și pe experiența practică. Deoarece cererea și prelucrarea sunt
în afara controlului nostru, nici o răspundere a producătorului poate fi derivat din conținutul prospectului. Este esențial să se creeze suprafețe
eșantion înainte de prelucrare. Odată cu publicarea acestui prospect tehnic, versiunile mai vechi își pierd valabilitatea. Versiunea I/2017

