Technisches Merkblatt

Everclear® silkeglans og mat
Gælder også for varianterne Stop og Antistatik
Beskrivelse

Everclear er et vandbaseret, skridhæmmende plejemiddel for forseglede parket- og andre trægulve, forseglet
kork (tætporet), pvc og linoleum. Everclear Stop er tilvirket specielt for overflader, der ønskes
skridhæmmende, d.v.s. glideruhedsværdi svarer til DIN 18 032. Produktet kan anbefales overalt hvor der,
på grund af forhøjet gliderisiko, ønskes en relativ stump overflade. Everclear Antistatik reducerer den
elektrostatiske elektricitet fra forseglede parketgulve. Forudsætning for anvendelse af Everclear er en lukket
overfladefilm. Er der beskadigelser i den, er der fare for at træet gråner pga. indtrængende vand.

Særlige
henvisninger

Et forseglet trægulv må i regelen først behandles med Everclear efter 8-10 dage. Jo mere det forseglede
gulv er skånet i de første dage, desto længere er levetiden på forseglingen. En pleje gennemføres senest
inden den første stærkere belastning af gulvet som beskrevet i afsnittet Førstegangs og helpleje. Enhver
forsegling udsættes for et naturligt slid, afhængigt af brug. Derfor er en regelmæssig pleje obligatorisk. Hvis
overfladen ved brug er blevet beskadiget skal den slibes komplet og forsegles på ny. Rettidig gennemførelse
af pleje hører til bevarelsen af parketgulvets værdi. Pyttedannelse såvel som længere opbevaring på gulvet
af klude eller pads bør undgås for at forhindre pletdannelser.
Ved imprægnerede gulve er der risiko for gråning ved indtrængning af vand. Anvend i disse tilfælde vores
Aqua-Satin Polish, L92 Fitpolish eller Supervax. Ved ændring af plejesystem er en grundrengøring altid
nødvendig

Anvendelse

Rystes godt før brug. Everclear anvendes efter 2 metoder.

Førstegangs
og helpleje

Everclear påføres ufortyndet ensartet på forseglede parket- og trægulve ved første behandling efter
forsegling, eller efter hver grundrengøring. Den rigtige forbrugsmængde ligger på 30 – 40 ml/m2 (påført
ufortyndet). Til påføring kan anvendes fnugfrie klude, pelsstrips eller såkaldte fnugfrie mopper.

Vedligeholds
pleje

Til løbende rengøring tilsættes et tilskud Everclear i vandet (0,2 - 0,3 l i 8 – 10 l vaskevand) og gulvet tørres
over med hårdt opvreden fugtig klud eller moppe.

Grundrengøring

Everclear er let lagdannende. Derfor er det, alt efter hyppighed og intensiviteten af plejen, nød- vendigt med
en manuel eller maskinel grundrengøring med brug af L94 Cleaner voksfjerner. Grundrengøring er nødvendig
når gulvet fremtræder uskøn og når kraftig fastsidende snavs ikke mere kan fjernes ved normal vedligehold
rengøring.

Vigtig
henvisning

Ved såvel pleje, som grundrengøring skal gulvet ikke oversvømmes, ellers kan der opstå skader
ved trærejsning.

Lagring/
transport

Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage holdbar i mindst 24 måneder.

Fabriks
forseglet
færdigparket

Ved anvendelse som helpleje på færdigparket og laminat må vedhæftning testes fra sag til sag.
Endvidere kan kantbeskyttelse med Fill-and-Finish være nødvendig. Vær opmærksom på færdigparket
fabrikantens anbefalinger.

Krydsreference

De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette
instruktionsblad.
- Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter
- Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve
- Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)
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