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Antislip onderhoudsmiddel

PRODUCTBESCHRIJVING:
Dit product is speciaal ontwikkeld om een antwoord te bieden 
aan de strenge eisen van de Duitse norm DIN 18 032. Het 
gebruik van dit antislip onderhoudsmiddel raden wij speciaal 
aan voor o. a.: sporthallen, rust- en verzorgingstehuizen en 
kinderspeelruimtes.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Watergedragen polish voor het regelmatig reinigen en 
onderhouden van gelakte vloeren.

GESCHIKT VOOR: ONDERGROND:
De vloer vrij maken van vuil en stof of andere verontreiniging 
met multimop, bezem of stofzuiger.
Een volledige reiniging van de vloer met Pallmann Clean 
Strong (verdunning 1 : 10) is noodzakelijk. Wanneer de 
parketlak-kwaliteit niet bekend is, moet een proef voor veeg- 
en streepvorming worden gedaan.

VERWERKING:

PRODUCTVOORDELEN / EIGENSCHAPPEN:

Gelakte parket- en plankenvloeren
Gelakte kurkvloeren
Gelakt meerlaags parket
Linoleum
PVC
Natuur- en kunststeen

Gebruiksklaar
Gemakkelijk aan te brengen
Slijtvast
Antislip
Snel droog
Hoeft niet nagewreven te worden

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte 0,75 en 10 l
Houdbaarheid Minstens 24 maanden
Kleur Wit
Verbruik Ca. 100 – 250 ml per 10 liter

Optimale 
verwerkingsomstandigheden

18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35% 
en 65%.

1. Voor gebruik het product op ruimtetemperatuur brengen 
en goed schudden.

2. Eerste onderhoud: ca. 20 ml Pallmann Finish Care Stop 
per m² gelijkmatig aanbrengen met een spons, lap of 
multimop. Na-polijsten is niet noodzakelijk.

3. Periodiek onderhoud: Onderhoudsreiniging met Pallmann 
Clean uitvoeren. Vervolgens ca. 100 – 250 ml Pallmann 
Fnish Care Stop met 10 liter water verdunnen en met een 
spons, lap of multimop dun opbrengen.

4. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn 
afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw 
vloer.
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BELANGRIJKE INFORMATIE:

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een 
huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte 
principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:
Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten 
komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een 
beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen 
als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en 
productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, 
verpakkingen met restinhoud en productieresten als 
chemisch afval behandelen.

Minstens 24 maand houdbaar in originele verpakking 
en koel opgeslagen. Beschermen tegen vorst. 
Gebruikte verpakkingen goed afsluiten.
Optimale condities: 18 – 25 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 35% en 65 %. Lagere 
temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen, 
hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid 
verkorten de droogtijd.
Minstens één dag wachten alvorens de vloer te 
bedekken (tapijt, e.a.) of zwaar te belasten.
Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care 
Stop verbetert het uiterlijk en verhoogt de levens-duur 
van uw parket- of plankenvloer.
Gelieve de productbladen van alle gebruikte materialen 
en de geldende regelgeving te respecteren ( WTCB TV 
218 – DIN 18 356 „parkettarbeiten")
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