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INFORMACJA TECHNICZNA
Aktualizacja z dnia  14.09.2016

TRIOHARD MAT
konserwacja wykładzin PCV Triochem

ZASTOSOWANIE

TRIOHARD MAT jest  profesjonalnym  środkiem  do  konserwacji  i  zabezpieczania  powierzchni  podłóg
wykonanych  z  PCV,  nawet  intensywnie  eksploatowanych  (instytucje  użyteczności  publicznej  np.  biura,
szpitale). Tworzy matowy film o właściwościach antypoślizgowych i dużej odporności na zarysowania. Ułatwia
utrzymanie czystości.

SPOSÓB UŻYCIA 

• Przygotowanie podłoża
Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie umyć i oczyścić ze starych warstw. Producent
poleca  środek  do  usuwania  powłok  Hardclean.  W przypadku użycia  preparatu  Hardclean podłoże
należy zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

• Nanoszenie i wysychanie
Preparat nanosić równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa w temperaturze otoczenia
od +5°C do +30°C. Należy nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Triohardu mat. Przed nałożeniem
kolejnej warstwy trzeba odczekać, aż poprzednia warstwa wyschnie.

DANE TECHNICZNE

Zużycie Od 0,014 do 0,02 kg na 1 m2 1 warstwa

Gęstość 1,04 +/- 0,05 kg/dm3 

Temperatura  otoczenia, preparatu  i podłoża Od +5°C  do +30°C

Możliwość dalszych prac

Dalsze  prace  można  prowadzić  po  całkowitym  wyschnięciu
powierzchni;  czas  schnięcia  zależy  od  temperatury,
wilgotności podłoża i otoczenia. Pierwsza warstwa wysycha od
15 do 30 min, kolejne od 30 do 60 min.

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry o zawartości 1 L, 5 L, 10 L, 20 L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w temperaturze od +5°C
do +30°C. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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BEZPIECZEŃSWTO

Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

UWAGA!  Produkt  przeznaczony  do  zastosowania  profesjonalnego.  Za  szkody  spowodowane niewłaściwym
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania  produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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