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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Βασισµένη σε µία νέα γενιά πολυµερών η Tuklar Maxx µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν επικαλυπτικό πόρων

(sealer), παρκετίνη base coat σε πορώδη δάπεδα, παρκετίνη top coat και παρκετίνη ενός στρώµατος. Εφαρµόζεται

εύκολα και οµοιόµορφα µε τα παραδοσιακά µέσα εφαρµογής παρκετίνης, ενώ επιπλέον η µία στρώση της Tuklar

Maxx έχει το πάχος, την ποιότητα και την εµφάνιση µίας συµβατικής παρκετίνης που έχει εφαρµοστεί σε δύο

στρώµατα. Όταν χρησιµοποιηθεί σαν sealer ή base coat, η Τuklar Maxx µπορεί να συνδυαστεί µε συµβατικές

παρκετίνες όπως η Tuklar Super Metallic. 

Πεδίο Εφαρµογής : Όλα τα δάπεδα που είναι ανθεκτικά στο νερό, εκτός από ξύλινα δάπεδα, laminate, 
επενδεδυµένα (textile) και γενικά δάπεδα που δεν επιδέχονται επικαλύψεις.

�Καθαριότητα – Οµοιόµορφη κάλυψη που διευκολύνει τον καθαρισµό των δαπέδων

�Ασφάλεια –Εύκολη και χωρίς κόπο εφαρµογή, που δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
του χώρου.

�Αποδοτικότητα – Μεγάλη συγκέντρωση στερεών, για εξοικονόµηση χρόνου κατά την εφαρµογή της σε πορώδη
δάπεδα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οριοθετήστε την περιοχή εφαρµογής µε σήµατα

ασφαλείας «Προσοχή βρεγµένο δάπεδο» και αφήστε
τα στον χώρο µέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο µε 2 δοχεία των 5L

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να
διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 40oC.
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1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και τις
οδηγίες χρήσης πριν την εφαρµογή.

Επικάλυψη πόρων (sealer) και base coat:

2. Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα παλιών στρωµάτων
παρκετίνης µε Bendurol Maxx. Αφήστε το δάπεδο να
στεγνώσει εντελώς.

3. Εφαρµόστε ένα στρώµα αδιάλυτης Tuklar Maxx στο

δάπεδο µε την χρήση του συστήµατος Rasant. Αφού
στεγνώσει απλώστε την παρκετίνη που επιθυµείτε.

Top coat :

4. Αφαιρέστε τα επιφανειακά τυχόν υπολείµµατα

παλιών στρωµάτων παρκετίνης (top stripping) µε
Bendurol Τopquick ή Bendurol Top Stripper. 

5. Εφαρµόστε ένα στρώµα αδιάλυτης Tuklar Maxx στο

δάπεδο µε την χρήση του συστήµατος Rasant και

αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει.

Παρκετίνη ενός στρώµατος :

6. Αφαιρέστε τυχόν υπολείµµατα παλιών στρωµάτων
παρκετίνης µε Bendurol Maxx. Αφήστε το δάπεδο να

στεγνώσει. Εφαρµόστε ένα στρώµα αδιάλυτης Tuklar

Maxx στο δάπεδο µε την χρήση του συστήµατος

Rasant και αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες

ασφάλειας, συµβουλευτείτε την ετικέτα της

συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας


