DI Iron Stone

Acryl verzegelaar voor stenen en poreuze ondergronden
Omschrijving
Hoogglans emulsie die speciaal is ontwikkeld voor het coaten van steen, terrazzo,
ongeglazuurde keramische vloeren en marmer.
Eigenschappen
• Snel glanzend resultaat
• Uitstekend egaal en stroef karakter, zelfs op versleten oppervlakken
• Geschikt voor gebruik op veel stenen oppervlakken
• Eenvoudig te strippen
Voordelen
• Beschermt uw vloer tegen druk loopverkeer en vergemakkelijkt reiniging
• Bestand tegen vegen van rubberzolen
• Vergeelt niet onder UV-licht en zorgt voor een uniforme uitstraling
• Kan direct op de vloer worden gebruikt als opvuller, als verzegelaar om extra lagen
aan te brengen van een andere glansemulsie, of als een multi-laag systeem voor
hoogglans. Coating die resistent is tegen druk loopverkeer
• Garandeer veiligheid voor uw werknemers, patiënten en klanten
Gebruiksaanwijzing
Dosering
DI Iron Stone is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over dosering de
tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert
schadelijke gevolgen voor het milieu.
Toepassing
• Breng voor het beste resultaat eerst aan op een gestripte vloer
• Strippen met een Diversey Care stripper
• Spoel indien nodig en laat drogen
• Breng Iron Stone aan in middelgrote lagen en laat tussendoor 30 minuten drogen
• Breng zoveel nodig lagen aan voor maximale glans en bescherming
Onderhoud
• Dagelijks stofwissen
• Indien nodig vochtig reinigen met een Diversey Care reiniger
• Herstel glans met een reiniger/onderhoudsmiddel of spray met DI Over Drive
• Polijsten indien nodig
• Te gebruiken met 300 tot 1500 rpm éénschijfsmachines, wanneer het wordt gebruikt
als verzegelaar en afwerking in één

DI Iron Stone

Acryl verzegelaar voor stenen en poreuze ondergronden
Technische gegevens
Platform

Artikelnummer

Omschrijving/Verpakking

Gebruiksklaar

Uiterlijke kenmerken

pH waarde
(onverdund)

pH waarde
(verdund)

Relatieve dichtheid
(20°C)

Standaard
concentraat

7516780

DI Iron Stone 2 x 5 L

100%

Melkwitte vloeistof

≈9

≈9

1.03 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.sealedair.com/.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten. Bewaar in de originele, gesloten verpakking en bescherm tegen extreme temperaturen.
Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.
Veilig gebruik
Behandel uitsluitend gestripte, diep gereinigde en compleet droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Gebruik niet
buiten of op natte plaatsen. Niet gebruiken op geglazuurde keramische vloeren.
Goedkeuringen
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.
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