RENGÖRING / UNDERHÅLL
BETONGSÅPA®
Lindec Betongsåpa® är speciellt framtagen för underhåll av
hårdbetong, samt diamantslipade och polerade ytor. Lindec
Betongsåpa® används till daglig städning och skyddar betongen
mot missfärgningar. Ytan blir också smutsavvisande och mer
lättstädad. Lindec Betongsåpa® ger golvet en naturlig glans vid
daglig användning och lämnar inga vattenränder.
Den dagliga städningen är mycket viktig för att hålla golven rena från
smuts och damm och för att öka personalens trivsel.
Lindec Betongsåpa® förhindrar vattenlöslig smuts att tränga ned i
ytans microporer.
Lindec Betongsåpa® är också halkhämmande och rekommenderas
till industri, verkstad och lagerlokaler. Kan även användas till golv
med stark kalkutfällning.
För att förlänga golvets livslängd - använd enbart rekommenderad
underhållsmaterial för Era golv. Undvik lösningsmedel och andra
aggressiva kemikalier.
Golven bör städas med jämna intervaller för att ge bästa resultat,
lämpligast med s.k. kombiskurmaskin (skurar och våtsuger).
Denna skall köras med skurnylon under den första tiden för att få
bort kalkutfällning och byggsmuts. Under de första två månaderna
rekommenderar vi svart skurnylon för att sedan övergå till röd (se
nedan). Manuell applicering går också bra men är mindre effektiv.

Åtgång:
Materialconsumption / m2
1.)

Daglig städning
i kombiskurmaskin:

Lindec Betongsåpa®:

Vatten:

Skurnylon:

0,5-1 dl

10 liter

Röd

Åtgång ca 0,010 liter per m2.

Innehåll:

Tvål av speciella utvalda fettsyror, dipropylenglykolmetyleter.

Transport och lagring:

Kan transporteras utan värme. Fullt användbar efter upptining och omrörning.
Lagringstiden är 2 år i obruten förpackning vid +20C.

Förpackning:

Plastdunk, 25 liter, 10 liter och 5 liter.

Skurnylon:

Art. Nr 1360 svart skurnylon 16''. Art. Nr 1365 röd skurnylon 16''.
Art. Nr 1352 poleringsnylon (180) 16''. Art. Nr 1354 poleringsnylon (320) 16''.

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen
kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.
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