OmniGuard

™

UHS FLOOR COATING

AANBEVOLEN OP

VINYL
Voor druk belopen vloeren, die een duurzame en makkelijk
te onderhouden coating vereisen - is OmniGuard de voor
de hand liggende keuze. Deze formule met hoge vaste
bestanddelen zorgt voor een topglans en is uiterst geschikt
voor plaatsen met veel loopverkeer.

INSTRUCTIES
Lees voor gebruik alle instructies en het veiligheidsinformatieblad (VIB).

1. Breng op een vloer die is gestript, grondig is geneutraiseerd, nagespoeld met water en helemaal is opgedroogd 3-5 dunne lagen coating aan met behulp van
een schone synthetische mop. Vloer goed laten drogen
tussen het aanbrengen van de lagen en alvorens deze
op te blokken.
Optioneel: Ter bescherming van druk belopen en oude of
poreuze vloeren, breng 2 dunne lagen verzegelaar plus
1-3 lagen coating aan.
2. Breng op een vloer die grondig is geschrobd en
helemaal is opgedroogd 1-2 dunne lagen coating aan
met behulp van een schone synthetische mop. Vloer
goed laten drogen tussen het aanbrengen van de lagen
alvorens deze op te blokken

TERRAZZO

BETON

MARMER

STENEN
TEGELS

TECHNISCHE DATA
Beschrijving Acryl co-polymeer emulsie
Vorm Melkwitte vloeistof
Glans (60°) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viscositeit
<10mPa.s. (dynamisch)
(Brookfield)
Dekking 61-74 m² per liter

Droogtijd ongeveer 25 minuten
Boenbaarheid Uitstekend
Verwijderbaar Uitstekend
(ASTM D1792-06)
VOS 6,93%

40 CFR Part 59 Subpart D

Vaste bestanddelen 25%
ASTM D2834-95 (2008)
Geur Milde geur, geen parfum toegevoegd
Anti-slip Conform voorschriften

ASTM D2047-11

Houdbaarheid 1 jaar
ASTM D1791-93 (2008)

Dichtheid 1,03 kg/liter

ASTM D1475-13 (2008)

Bestendigheid tegen
wasmiddelen Uitstekend
ASTM D3207-92 (2008)

Bevries/Ontdooi
cyclus Weerstaat 3 cyclussen
ASTM D3209-93 (2008)

VERPAKKING
Artikelnummer 141L5
Volume 5 liters
Karton 2 x 5 liters
Pallet 64 kartons
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