
Clean’n Coat RES

TEKNISK DATA

Lösningsmedel och vatten
7
3 x 4 liters plastdunk
10 x 0.71 liters sprayflaska
5-25°C i obruten förpackning, högst 
3 år från tillverkningsdatum.
Ej brandfarlig. Skyddas mot frost!

INNEHÅLL
pH

FÖRPACKNING

LAGRING

Städa golvet med mikrofibermopp med rent vatten innan applicering. Spraya Clean’ 
n Coat RES Spray direkt på golvet. Rengör golvet genom att applicera Clean n’ Coat 
RES med mikrofibermopp eller lättskura med en vit, röd eller grön pad/rondell. 
Rengör golvytan fullständigt. Låt golvet torka. Torrpolera hela golvet med en röd 
eller grön rondell. Hörn, fasade kanter och andra ytor som inte blivit polerad måste 
rengöras och torrpolera för hand. När golvet är helt torrt och rent, applicera enligt 
instruktion 1-2 lager med UVElite ABs ytbehandlingssystem inom två timmar.

Clean ‘n Coat RES ökar vidhäftningsegenskaperna och djuprengör och preparerar ett befintligt lager UVElite RES 
lack innan ett nytt skyddande lager lack appliceras. 

Clean n’ Coat RES djuprengör och ökar vidhäftningsegenskaperna för golvytan innan fortsatt ytbehandling. Använd Clean ’n Coat, enligt instruktion. Om 
golvet har behandlats med en annan producents system bör vidhäftningen testas. Säkerställ att golvets ytbehandling inte är utsliten. Om så, bör golvet 
behandlas enligt instruktioner för UVElite ABs ytbehandlingssystem. Kontakta UVElite AB eller Duri Svenska AB för teknisk support.

Clean n’ Coat RES är inte avsedd golvytor behandlade med vax och polish etc.

YTBEHANDLING

BRUKSANVISNING

Clean´n Coat RES är inte klassad som skadlig för hälsan eller miljö. För ytterligare information 
för hantering av kemiska produkter, hänvisas till materialsäkerhetsdatablad.

HÄLSA OCH MILJÖ

Säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare tillhandahålls på begäran.
Förvaras oåtkomlig för barn.

Tillverkare: Arboritec AB, Jörlanda, Sweden

Rev 11/14. Detta datablad ersätter alla tidigare upplagor.
Informationen och rekommendationerna i detta produktdatablad är endast riktlinjer för tillämpning och ska inte tolkas som en garanti. I samtliga fall är det användarens ansvar att avgöra om produkten och rekommendationerna är lämpliga för ändamålet och ett framgångsrikt resultat. 
UVElite AB kan endast garantera den levererade produkten. Om användaren är tveksam rekommenderar vi ett test före användning. Se till att du har läst och förstått all information på etiketterna och i säkerhetsdatabladen innan produkten används. 

TEKNISK SERVICE

Kontakta din distributör eller UVElite Teknisk Support på:
+46 303 376 300
info@uvelite.com
www.uvelite.com

UVElite AB, Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden


