VENSTERBANKEN EN TRAPPEN
REINIGEN, BESCHERMEN en ONDERHOUDEN
Getest volgens DIN 18332 (EN 12440)

Milieuvriendelijkheid
Alle producten zijn, die vallen onder Duitse Wasmiddelen besluit, bij het UMWELT-BUNDESAMT BERLIN geregistreerd.

Voorwaarden
Bij de behandeling van de nieuw gemonteerde oppervlakken moet een goede droogtijd worden aangehouden waarbij de vochtigheid uit
de onderconstructie en het blad voldoende tijd krijgt om uit te treden (max. restvochtigheid ca. 2-4%).
Het te behandelen oppervlak dient natuurkoud, schoon, droog, vlekvrij en poreus te zijn.
Test altijd eerst het product uit om zeker te zijn van verbruik en eindresultaat. Etiketten zorgvuldig lezen en werkruimte goed ventileren.

STAP 1 REINIGING:
Verwijderen van vuil en bouwvuil met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij. Verbruik ca. 10-80 vierkante meter per liter.
Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen ca. 24-48 uur. (max 2-4 % restvochtigheid)

STAP 2 BESCHERMING:
Voor binnen en buiten kunt u HMK S234 Vlekstop – Top-Effect op oplosmiddelbasis of HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen,op
waterbasis toepassen.
Voor kleurverdiepende werking is HMK S242 Kleurverdiepende bescherming een goede keuze.
Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke
eigenschappen.
Benodigdheden:
Roller of luiwagen met een niet pluizende doek, emmer of werkbakje.

STAP 3 ONDERHOUD:
1. Regelmatig nat onderhoud bestaat het verwerken van HMK P301 RSP drie in een.
Periodiek reinigen met HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij of HMKR157Intensieve-Tegelreiniger. Om oude waslagen te verwijderen kan
men HMK R154 Lösefix - wateroplosbaar toepassen.
Na de periodieke reinigingsbeurten is het aan te bevelen om te testen of de bescherming nog optimaal aanwezig is, door wat water op de
droge ondergrond te sprenkelen en na ca. 5-10 minuten te kijken of het water niet in het oppervlak is gedrongen. Is het water er wel
ingedrongen dan opnieuw bij STAP 2 BESCHERMING beginnen, wij adviseren de bescherming in 1 tot 2 jaar te herhalen.
Bovenstaande producten zijn ook als set te verkrijgen.
Etiketten vooraf goed lezen, werkruimtes goed ventileren! Bij twijfel altijd vooraf op een onopvallende plaats product uitproberen.

