B 250 sport
Verzorgende dispersie voor sportvloeren

Samenstelling
B 250 sport bevat minder dan 5 % anionogene en niet-ionogene
oppervlakte-actieve stoffen. Bevat conserveringsmiddelen. Overige
bestanddelen: polymeren, speciale was, weekmaker en parfumolie.
PH-waarde ca. 8.
Eigenschappen
B 250 sport is een specifieke verzorgingsdispersie die is afgestemd
op de bijzondere eisen van moderne sporthalvloeren. Bij vakkundig
gebruik vormt B 250 sport een hoogelastische beschermfilm, die
zijn hele levensduur geen enkele verbrossing vertoont en ook bij
de sterkste belasting zijn flexibiliteit volledig behoudt. Dit wordt
verkregen door de inzet van nieuwsoortige speciale wassen die
een voor sporthallen optimale slijtvastheid (gekeurd en beoordeeld
naar DIN 18032) garanderen. Zo wordt niet alleen de vloerbedekking
tegen een sterke mechanische belasting en vroegtijdige slijtage
beschermd, maar wordt tevens de sporters de best mogelijke
zekerheid bij het lopen, springen en stappen gegeven. De zijdeachtige, glanzende verzorgingsfilm kan worden gepolijst (max. 400
tpm) en aanvullend volgens een eenvoudig en snel procédé
punctueel worden gerestaureerd. Dit doet zich vooral gevoelen als
de sporthal een hoge bezetting kent of tevens als multifunctionele
ruimte wordt gebruikt. B 250 sport kan gemakkelijk en snel worden
aangebracht en toont een optimaal verloop en een gelijkmatig
uitzicht na het opdrogen.
Toepassingen
B 250 sport is uitstekend geschikt voor gebruik op alle sporthalvloeren van pvc, linoleum, rubber, gelakt parket enz. Niet gebruiken
op ongelakt hout.
Gebruik
Basisverzorging
B 250 sport dun en gelijkmatig met geschikt gereedschap, zoals
b.v. de ultanSPEED, op de schone, droge en grondig gereinigde
vloer aanbrengen. Bij poreuze en sterk zuigende ondergronden
zijn meerdere lagen aanbevolen. Verbruik per laag ca. 1,5 tot 2,5
l per 100 m2. Er dient absoluut voldoende droogtijd te worden gelaten tussen het aanbrengen van de verschillende lagen.
Onderhoudsreiniging
Vochtigreinigen of natwissen met voor sporthallen geschikte en
volgens DIN 18032 gekeurde producten, zoals b.v. TAWIP of VIONET
(beide ca. 1 %). Als schrobzuigreiniger raden wij INNOMAT aan.

Cod.art. 02760
Cod.art. 02657

5l
10 l

Spraycleanermethode
Sterke verontreinigingen, b.v. na evenementen of turnen, kunnen
worden verwijderd met de spraycleanermethode (lichtbruine padschijf) met B 250 sport in een 20%-verdunning.
Naadloos repareren van loopstraten
Bij een sterke belasting in het gebied van loopstraten een negatieve
invloed op het uitzicht van de beschermfilm niet te vermijden. Deze
plaatsen kunnen met B 250 sport in een verdunning van 1:2 worden
behandeld. Natwissen en laten opdrogen. Een aansluitend polijsten
(max. 400 tpm) verbetert het uitzicht.
Basisreiniging
Mocht na een langere gebruiksduur een basisreiniging noodzakelijk
worden, dan is daartoe het gebruik van LINAX plus of LINAX
aanbevolen. Na het grondig naschrobben met water kan op de
volledig gereinigde en droge vloerbedekking een nieuwe basisverzorging worden uitgevoerd.
Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in zake
waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de productienormen
die daaruit voortvloeien.
Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit product
is op aanvraag beschikbaar.
De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Vorstgevoelig

4 x 5 l per karton
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