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Informace o produktu

CC-Teppich-Stop

1. Popis
Kontaktní sprej na polymerní bázi pro protiskluzné ošetření textilních podlahových
předložek jako např. kusových koberců a rohožek. Zabraňuje klouzání po hladkých a
textilních podkladech. Tímto produktem ošetřené textilie mohou být kdykoliv od podkladu
odděleny a znovu položeny. Bez změkčovadel a rozpouštědel.
2. Oblasti použití
Koberce, běhouny, ložnicové předložky, koupelnové předložky a rohože. Vynikající
protiskluznost na parketách, laminátu, dlažbě, přírodním i umělém kameni, PVC, linoleu a
kobercích. Není vhodný pro koberce a rohožky s pogumovanou spodní stranou.
3. Použití
Podlahu spodní stranu koberce důkladně očistit od prachu a mastnot. Sprejovou lahev
před použitím dobře protřepat. CC-Teppich-Stop nastříkat celoplošně ze vzdálenosti 1520 cm na spodní stranu koberce, přičemž venkovní okraj nechat asi 10 cm volný. CCTeppich-Stop nesmí být nastříkán na podkladovou podlahovinu nebo na nábytek, proto
použijte podložku nebo nástřik provádějte podle možností venku.
Podle konstrukce spodní strany koberce nástřik po asi 1 hodině schnutí opakujte. Podle
zkušeností platí následující orientační ukazatele: 1x nástřik u hladkých a mírně
strukturovaných nosných tkanin z vlny/bavlny a také u hladkých, nesavých materiálů, 2x
nástřik u standardních nosných tkanin, 3x nástřik u silně strukturovaných tvrdých nosných
tkanin a také u velmi silně savého materiálu.
Než bude koberec položen na svoje místo, nechat jej přes noc zaschnout. Po vyprání
(např. u koupelnových předložek, běhounů) protiskluzné ošetření opakovat.
Upozornění: Uzávěr sprejové nádoby ihned po použití opět dobře uzavřít. Pokud
zůstanou polymerové zbytky díky předávkování na podkladu, je možné je
vyčistit pomocí bílého padu (u tvrdých podlah) popř. suchým čištěním
práškem (u koberců).
Nestříkat do očí. Nevdechovat výpary.
Spotřeba:

cca 60 ml/m2 každý nástřik

4. Technické údaje
pH-hodnota: cca 6,5 (koncentrát)
Obsah látek: Obsahuje
BENZISOTHIAZOLINONE,
polymery.
Giscode:

METHYLISOTHIAZOLINONE,

není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)
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CC-Teppich-Stop skladujte v originální nádobě uzavřený v chladu a suchu, chraňte před
mrazem. Uchovávejte uzamčený mimo dosah dětí.
5. Balení
500 ml - plastová láhev s rozprašovací hlavicí

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré
předchozí verze svoji platnost.
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