HMK R766 Anti-Slip - kalksteen-marmer
Antislip product - Professionel product
HMK R766 verhoogt de grip van te gladde oppervlakken van kalkhoudende steen als marmer kalksteen, Belgisch hardsteen e.d. Door de
chemische reavtie van HMK R766 worden microscopisch kleine poriën gevormd, die onder natte omstandigheden de benodigde grip
geven.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: ja
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een schoon, droog en vlekvrij oppervlak.
Verbruik
Ca. 20-30 m²/liter. De benodigde hoeveelheid HMK R766 is afhankelijk van het te behalen antisip effect.
Testen
Test het product zeer zorgvuldig uit voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de
werktijd te bepalen. Door de behandeling kunnen kleur en glans van het oppervlak veranderen. De werking van HMK R766 is
onomkeerbaar!
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak hem grondig schoon en laat hem
drogen. Breng HMK R766 met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op het oppervlak in
kleine vlakken aan. Bewerk tijdens het inwerken het mengsel met een schrobber, laat het niet indrogen. Bewerk het oppervlak na
inwerktijd met HMK R155 Grondreiniger – zuurvrij om het geheel te neutraliseren. Neem het geheel op en spoel met veel helder water het
oppervlak grondig na.Herhaal de behandeling als het antislip effect te gering is.
Achteraf
Indien bovenstaande was bedoeld als op zich zelfstaand dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was
bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer verder doordrogen.
Veiligheid
Bij de verwerking van HMK R766 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen, het is irriterend en
etsend voor huid en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen en huid grondig en met veel water
spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat zuren. Veroorzaakt etsplekken. Besmette kleding direct
uittrekken. Giftig bij inslikken arts direct consulteren. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk. Buiten bereik van kinderen
houden.
Opslag
Bewaar HMK R766 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R766 kan een aantal jaren
bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf
vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

