
SUPERGRIP Tratamentul anti-alunecare

zone uscate sau umede ...... interior sau exterior

< 1.Curățați bine cu apă și.
agent de curatare

2.uscați bine suprafața
Articulațiile pot fi încă umede, dar
nu umede

>

Testarea materialului înainte de utilizare este
obligatorie din partea
compatibilitate, execuție, impresie,
rezultat al alunecării etc.

< 3.verificați materialul și produsele și
citiți cu atenție instrucțiunile

4.aplica SUPERGRIP în cruce
Stabil și uniform pe suprafață
uscată

>

< 5.Utilizați un instrument practic

6.păstrați un film umed tot timpul cu >
SUPERGRIP fluid,(timp de
aproximativ 10 până la 30 de minute) nu
lăsați să se usuce, păstrați ud cu
SUPERGRIP fluid.

< 7.Timpul de efect poate fi
10 - 30 de minute. Vei

realiza o rezistenta tot mai
mare la suprafata

8.Opriți reacția dacă
rezistența pare bună
destul. Clătiți și periați cu apă
proaspătă Scoateți apa
murdară și clătiți din nou.

>

< 9.Dacăpoți face acest lucru, siguranța
împotriva alunecării
este bună.



SUPERGRIP tratament anti-alunecare

!menționează

SUPERGRIP nueste o acoperire,

SUPERGRIP provoacă omodificare a structurii suprafeței mineralelor în
intervalul său microscopic.

Cum se foloseste.............................................................................................................................

temperatură mai scăzutădacă este necesar (aer și material pentru podea) dacă este posibil 15° până la 20°C

evitați suflarea aerului.

(Dacănu puteți avea aceste condiții, este posibil să aveți nevoie de mai multeSUPERGRIP fluid)

1) curățați bine, îndepărtați apa murdară, curățați din nou cu un demachiant sanitar (pe bază de acid)
clătiți cu apă proaspătă.

2) uscați bine suprafața, îndepărtați toată apa și umezeala din material și îmbinări. Este în regulă dacă
rosturile de ciment sunt încăîntunecate din cauzaumezelii.

3) aplica SUPERGRIP stabil și uniform (în cruce) pe suprafață uscată,
un film umed de SUPERGRIP este necesar tot timpul pentru a avea efect. (5 până la 30 de minute)
Utilizare SUPERGRIP unealtăde împrăștiat, burete, perie, rolă de vopsea, spălător de geamuri sau tijă uscată etc.

4) lasa efectul SUPERGRIP lasuprafata.

Exemplu: căziemailate
gresie lustruita
gresie glazurata
porțelan, gresie (gres)
granit lustruit

5 - 10 minute
10 - 15 minute
15 - 25 de minute
20 – 40 de minute
15 - 30 de minute

SUPERGRIP / NM

SUPERGRIP MP

pentru marmura, calcar, beton vei pierde stralucirea pe suprafetele lustruite! pentru marmura

lustruita, calcar, beton veti pierde stralucirea pe suprafetele lustruite! cu cât timpul de efect este mai

lung, cu atât gradul de rezultat anti-alunecareeste mai mare.

Prudență: dacă pleci SUPERGRIP preamult timp la suprafață, puteți pierde strălucirea.

Important: în timpul până la efect, filmul umed al nu se usucă ,
filmul umed trebuie să fie garantat tot timpul, 5 până la 30 de minute.
aplica SUPERGRIP dinnou, dacă este necesar,
puteți păși pe suprafață în timp ce vă tratați cu pantofi curați cu talpă de cauciuc.

5) a termina SUPERGRIP tratament,clătiți și frecați cu apă și perie,
scoateți bine apa murdară sau duceți-l în canalizare.

6)

7)

curățați din nou cu demachiant și apă.

Testați rezultatul anti-alunecarepe suprafața umedă.
Puneți degetele cu presiune într-un unghi de 45° pe suprafața netratată și mutați-vă în zona
tratată, va avea un efect bun de oprire a alunecării.
Sezgarie cu unghiile pe tratateși pe partea netratată. Va exista o diferență evidentă în ceea ce
privește rugozitatea.

Vei avea cele mai bune rezultate cu SUPERGRIP tratament anti-alunecare dacă utilizați la
16-18°C pe suprafață și umiditate ridicată a aerului,
fără soare direct pe zona de tratat, fără încălzireprin pardoseală, fără suflare sau aer uscat. (altfel
se va usca prea repede si vei avea nevoie de mai mult lichid)

Important: faceți întotdeauna un test înainte de a lucra pe suprafețe.

curățarea ulterioară a zonelor tratate:
utilizați numai demachiant alcalin sau acru, fără ceară sau cu peliculă de grăsime. luați fântână de apă
murdară din. Foloseșteo perie moale,fără tampoane de curățare.

Instructiuni de siguranta: utilizați cu atenție conform instrucțiunilor generale pentru fluide agresive
folosiți mănuși de cauciuc,protejați ochii, nu înghițiți.
aerisiti bine incaperile
țineți departe de copii și de persoane necalificate

SUPERGRIP



SUPERGRIP impotrivaalunecarii

Tratament anti-alunecare:

poate fi realizat și va fi eficient pe suprafețe minerale precum plăci ceramice și
porțelan, piatra artificială și naturală precum granitul lustruit, gneisul, cuarzitul
sau straturile de email (căzide baie)
podele, scări în condiții uscate sau umede, în interior sau în exterior

Sunt disponibile produse specialepentru marmură, calcar, beton etc.

industriale, comerciale, unitati de productie, instalatii sanitare, cladiri deschisepublicului,
holuri si scari, bucatarii, zone umede, facilitati de baie si baie
spa si wellness, spital, institutie senior si handicapati

Fluidul de reacție:
SUPERGRIP esteunfluid chimic cu o valoare a pH-ului de
4,6, se va aplica pe suprafata curatata si uscata,
va reacționa în decurs de 10 până la 30 de minute cu mineralele din materialul de suprafață

Implementarea:
În calitate de furnizor de servicii orientat spre calitate, oferim performanță completă la
fața locului, la timp cu preț controlat – cereți o ofertă gratuită

curățare profundă, curățare umedă, îndepărtarea apei murdare, uscarea
suprafeței alimentare și aplicarea SUPERGRIP fluid de reacție tratament
anti-alunecare în timpul reacției
tratarea de finisare la suprafață și îndepărtarea apei murdare măsoară și
evalueazăsiguranța la alunecare

Rezultatul:

Tratamentul anti-alunecare produce micropori pe materialul de suprafață în sine, ceeace
mărește suprafața în sine și rugozitatea acesteia într-un interval microscopic.
Acestproces este de lungă durată datorită schimbării materialului de suprafață în sine,
oferă o creștere enormă a siguranței la alunecare, în condiții umede de până la 300%

Rezultatul tratamentului anti-alunecare este durabil, schimbarea intervalului microscopic este
permanentă, aproape invizibilă și poate fi inversată doar prin abraziune, șlefuire și șlefuire.

Durabilitatea masurii depinde de rezistenta la abraziune a materialului tratat!

Curatenie si mentenanta
Indiferent de tipul de suprafață anti-alunecare, trebuie să aveți grijă ca curățarea să se
facă la intervale regulate prin alternarea produselor acide și alcaline și să nu fie
utilizate tampoane abrazive și/sau agenți de curățare.

Specificațiile BGR181, DIN 51130, (evaluări R și GUV26.17, DIN 51097 recenzii zone umede desculțe
pentru sănătatea muncii și/sau zone umede pot fi îndeplinite, în funcție de materialul tratat.

Acesteangajamente se aplică în funcție de structura și compoziția minerală a materialului
de tratat, de durata timpului de expunere, de temperatura ambiantă și de cantitatea de
SUPERGRIP folosit.


