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Sert zeminler için anti mikrobiyel Universal kaplama
Bu anti mikrobik kaplama gözenekli olmayan neredeyse tüm zeminlerde örneğin cam,
sentetik, metal, seramik, krom, paslanmaz çelik, alüminyum ve lake olmayan yüzeylerde
kullanılabilmektedir.

A

Notlar
Litre başına m2

Kullanım ısısı

150 - 200 m2 'ye kadar

-10°C - +70°C

Kaplama dayanıklığı
2 yıla kadar

Sıvı dayanıklığı
Açılmamış kabında 6 - 12 ay

Depolama ısısı
+5°C - +25°C

Özellikler

•
•

Kullanımı kolay
Easy-t o-clean efekt i, korunmuş yüzeyler daha uzun süreli t emiz
kalır ve daha kolay t emizlenir. Oluşan kirleri su veya BIOSATIVA
bio ürünümüz ile kolayca t emizlenir.
Banyolar, sağlık merkezleri ve umuma açık binalar için idealdir.

•

250ml Şişe
1000ml Şişe
5000ml Bidon
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Ant i mikrobikt ir, bakt erilerin %99,9 ‘u yok edilir.
ASTM E2180 ‘e göre t est edilmişt ir.
Gıda güvenli. EC Legislat ion regulat ion 10/2011 ‘e göre t est edilmişt ir
Alkol bazlı sıvı, renksiz
Kaplanmış yüzeyler uygulamadan 5-30 dakika kadar kısa bir süre
sonra t ekrar kullanılabilmekt edir.

Art . Nr. 670-250
Art . Nr. 670-1
Art . Nr. 670-5

Endüstriyel kullanım için tekstil kaplama
Su, yağ ve kir iticilik özelliğini hedefleyen tekstil kaplama.
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A

Notlar
Litre başına m2

Kullanım ısısı
+5 ila +50 derece arası
kurulama 100-130 derece arası

kumaşın kalit esine bağlı
olarak 25m2 ’ye kadar

Kaplama dayanıklığı

Sıvı dayanıklığı

Depolama ısısı

40 .50 yıkama

12 ay

+5°C - +30°C

Özellikler

•
•
•

Su, yağ ve kir it icilik özelliği kazandırmakt adır
Uzun süreli t ransparan ve ult ra ince bir t abaka oluşt urur
PES ve sent et ik lifler için idealdir

5000ml Bidon

Art . Nr. 650-5

•
•

Özellikle daldırma için t asarlanmışt ır
100-130°C derecede kuruma ve 1-2 dakikada 150°C derecede
yoğunlaşma.

