PRODUKT BLAD

FIRST STEP ®®
GULV FORSEGLER
Vandbaseret forsegler som beskytter ældre eller
porøse gulve, samt områder med stærk trafik, fra
gennemtrængning af snavs, og flydende snavs/
spild, eller mattering efter vand. Giver et stærkt
fundament for UHS polish produkter
FORDELE
• Fortrinligt til brug med Ultra High Speed rengøringssystemer
• Vil ikke gulne eller gøre gulvet mørkere
• Modstår gentagne afvaskninger
• Modstandsdygtig over for spild/flydende snavs

ANBEFALES TIL:
Alle gulve

PRODUKT SPECIFIKATIONER
Beskrivelse:
Akryl co-polymer emulsion
Udseende:
Mælkehvid
Lugt:
Let af akryl
Dækevne:
49-61 m2 pr l.
Ikke flygtige stoffer: 18,0%,+ 0,5% ASTM D2834
Viscositet:
<25 CPS Brookfield test
Evne til at modstå rengøringsmidler: Fortrinlig
Grundskuringsvenlighed: Semi-permanent
Skridsikkerhed:
Opfylder ASTM D2047-82
krav vedr. skridsikkerhed.
Tørretid:
30-40 minutter
Holdbarhed i dunken: 1 år, ASTM D1791
Vægt pr. l.:
1,03 kg
Frostcyklus:
Gennemfører 3 cykluser, ASTM
D3209. Undgå frost. Hvis frosset,
lad optøning ske langsomt til
rumtemperatur. Ryst grundigt før
brug.

BRUGERVEJLEDNING: OPSTART
1. Fjern al gammel polish og forsegler med et Pioneer
Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen.
Brug gulvvaskemaskine eller grundrensemaskine (PE
Starstripper) med rondel eller børste.
2. Brug ren mop eller gulvvaskemaskine til at skylle gulvet 1
gang med Pioneer Eclipse Neutral cleaner eller Pioneer
Eclipse neutralicer.
3. Skyl 1gang med rent vand, og lad tørre. Fugtmop
området.
4. Påfør 1 tyndt lag Pioneer Eclipse FIRST STEP SEALER og lad
tørre, brug en ren syntetisk mop.
5. Andet lag påføres tyndt 20 cm. fra vægge og kanter, lad
gulvet tørre grundigt igennem.
6. Som toplag bruges Pioneer Eclipse anbefalede polish
ifølge brugsanvisningen. Brug ikke mere end totalt 6 lag.
Når der er brugt 2 lag FIRST STEP SEALER, må der ikke
bruges mere end 4 lag polish. Lad gulvet tørre grundigt
mellem hvert lag.
7. Poler i henhold til ønsket glans og holdbarhed, med en
Pioneer Eclipse Polermaskine og anbefalet rondel.
8. Når grundrengøring bliver nødvendig, kan FIRST STEP
SEALER fjernes med Pioneer Eclipse grundrengøringsmiddel, ifølge brugsanvisningen. Brug en gulvvaskemaskine eller en Starstripper med rondel eller børste for
opskuring.
Obs: For at undgå forurening af ubrugt produkt, hæld ikke
resten af midlet i spanden tilbage i dunken.

BEMÆRK

PAKNING
2 X 10 l. dunke bestillingsnummer 401
4 X 4 l. dunke bestillingsnummer 401MP

Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. Benyt
handsker under brug. Undgå frost.
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