Producten voor professionele performance

Vloerbescherming

Easy floor Cover Absorb
productinformatie

Sterk absorberend
Hoge beschermingsfactor
Zelfhechtend
Afveegbaar
Veilige werkvloer
Meervoudig te gebruiken
Vloeistof dicht
Pluis- en scheurvrij
Product definitie

Zelfhechtend ondoordringbaar en vloeistofdicht synthetisch vezelvlies met
een hoge mechanische beschermingsfactor en een sterk absorberende,
meervoudige toplaag.

Toepassingsgebied

Veilig en doeltreffend afdekken van gevoelige oppervlaktes. Voorkomt
vervuiling en beschadigingen aan parket-, laminaat-, linoleum, tegel- en
kunststof vloeren, teak houten scheepsdekken, tapijt en uitgeharde
natuursteen vloeren. Ter bescherming van trappen, trappenhuizen, meubels,
deuren etc. Absorbeert vloeistoffen op een betrouwbare, en controleerbare
manier en voorkomt het doordringen op de onderliggende vloer.

Eigenschappen

Technische data

Levering

- Sterk absorberend
- Hoge mechanische beschermingsfactor
- Tijdbesparend
- Afveegbaar en meermaals te gebruiken
- Zelfhechtend
- Vloeistof- en damp dicht
- Veilige werkplek door antislip toplaag en zelfhechtende onderzijde
- Scheur- en pluis vrij
- Vrij van schadelijke stoffen
Drager
Kwaliteit
Dikte
Absorptievermogen
Kleur
Rollen à 50 m

100 % Polyester vlies
ca. 205 g/m²
2,2 mm
450 g/m²
wit

Breedte 1,00 m

Kleur:

Art. 4.02.151

Verwerking

Zorg voor een schone en droge ondergrond alvorens u met afdekken begint.
Easy Floor Cover ABS in banen leggen en deze ca. 5 cm overlappen. Met
elkaar verbinden door een geschikte montagetape.

Belangrijk

Dit product is dampdicht en daarom niet geschikt voor pas geplaatste, nog
niet volledig uitgeharde vloeren. Gebruik hiervoor het ademend Natuursteen
Cover uit ons assortiment.
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