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TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék Alkalmazás Útmutató
Használat előtt olvassa el figyelmesen az elővigyázatossági címkét!
1) MINDIG viseljen gumi kesztyűt, védőszemüveget és szellőztesse a helyiséget.
2) Vigyázzon, hogy a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék csak a kezelt felülettel érintkezzen.
3) Vigyázzon, hogy ne fröccsenjen ki a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék, mikor átönti
egyik tartályból a másikba.
4) Alkalmazás előtt a padló legyen tiszta és száraz. Enyhén lehet nedves, vagy párás a
felület.
A TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék az alábbi felületeken alkalmazható:
(Ne kezeljen festett felületet)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kerámia, Porcelán Csempe
Terméskő
Terazzo
Beton
Márvány
Gránit
Porcelán fürdőkád, zuhanytálca

Egy flakon Trusty Steo Csúszásgátló Foyladék körülbelül 32.5-37 négyzetméter kezelésére
alkalmas. Az alábbi tényezők eredményezhetik, hogy több Trusty Step Csúszásgátló Folyadékot
alkalmazzon:
1)
2)
3)
4)
5)

Fuga állapota
A helyiség szellőzése
A padló tisztasága
Elfolyó rendszer
A padló meredeksége

MEGJEGYZÉS: Bizonyos esetekben a Trusty Step Csúszásgátló Folyadékkal történő
felületkezelés csökkentheti a csempe fényességét, a felületet halványabbá vagy sötétebbé
teheti vagy foltok jelenhetnek meg a kezelt felületen. Ezért célszerű minden esetben egy
tesztet csinálni a kezelés megelőzően egy burkolati lapon.
MINDIG teszteljen egy kevésbé feltűnő területet, hogy megállapítsa a szükséges kezelési időt, a
fényesség esetleges veszteségét vagy a külső megjelenésbeli változásokat. Az alkalmazás után a
természetes kövek, mint a Márvány és Gránit jellegüknél fogva halványabbak és/vagy sötétebbek
lehetnek bizonyos területeken.
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A TESZTELÉSI ELJÁRÁSA A SZÜKSÉGES KEZELÉSI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
1) Keressen egy kevésbé feltűnő helyen egy kicsi (lapburkolat vagy 0.1 négyzetméteres)
felületet. A legjobb, ha van esetleg egy lapburkolat és annak az egyik felét kezelik
meg.
2) Öntsön a felületre a teszteléshez küldött folyadékból. Amennyiben csak egy
lapburkolatot kezel, akkor annyit kell csak ráönteni, hogy a kezelés alatt folyamatosan
nedvesített legyen a folyadékkal.
3) Kenje szét (Ne Súrolja, csak terítse szét egyenletesen) a Trusty Step Csúszásgátló
Folyadékot a burkolaton egy szivaccsal. Lehetőleg olyan szivacsot alkalmazzon, mely
kevésbé nedvszívó. Alkalmas lehet a konyhai szivacs dörzsis fele (nagyobb felület
kezeléséhez javaslunk felmosót). Ezt követően a szivaccsal folyamatosan kenje szét a
padlón a folyadékot.
4) Folytassa a felület kezelését 15-60 percen keresztül. Időközönként öntsön a felületre a
folyadékból, ügyelve arra, hogy a kezelés alatt a felületet folyamatosan nedvesen
tartsa (a folyadék enyhén felhabosodik a felülettel érintkezve).
5) 15 percenként öntse fel vízzel és ellenőrizze a padló megjelenését, illetve nézze meg,
hogy a csempe kielégítően csúszásmentes vagy sem. Amennyiben nem találta
kielégítőnek a csúszásmentességet, akkor folytassa a Trusty Step Csúszásgátló
Folyadékkal a kezelést további 15 percig, majd ismét ellenőrizze a csúszásmentességet és
a csempe megjelenését. (A kezelési idő 15-60 perc. Az átlagos kezelési idő 30 perc).
6) A kezelés után öntse fel a padlót/burkolatot alaposan vízzel.
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK:
1) Trusty Step Csúszásgátló Folyadék
2) Általunk javasolt feltörlő
3) Slag vagy felmosó
4) Nedves Porszívó
BIZTONSÁGI FELSZERELÉS:
1) Gumi Kesztyűk
2) Porvédő maszk
3) Biztonsági szemüveg
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A TRUSTY STEP CSÚSZÁSGÁTLÓ FOLYADÉK HASZNÁLATA
1) Vegyen fel gumikesztyűt, esetlegesen porvédő maszkot és biztonsági szemüveget.
2) Tisztítsa meg alaposan a felületet. A legjobb eredmény érdekében a csupasz burkolatra
vigye fel a terméket.
3) A javasolt felmosó segítségével vigyen fel egyenletesen körülbelül 2,5 dl Trusty Step
Csúszásgátló Folyadékot az egész felületre (a felület nagyságától ez a mennyiség
változhat, ezért kérje kollégánk segítségét). Ezt követően a felmosóval folyamatosan
kenje szét a padlón a folyadékot. Folytassa a felület kezelését 30-60 percen keresztül.
Időközönként öntsön a felületre a folyadékból, ügyelve arra, hogy a kezelés alatt a
felületet folyamatosan nedvesen tartsa (a folyadék felhabosodik a felülettel érintkezve).
4) Az első 15 perc kezelés után, öntsön fel egy 0.5 négyzetméteres felületet vízzel. Nyomja a
felöntött felületre a cipőjét, hogy tesztelje a felület csúszásmentességét. Ha kielégítőnek
találja, akkor mossa fel a padlót tiszta vízzel. Folytassa a felmosást mindaddig, amíg
teljesen eltávolította a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék nyomait. Amennyiben nem
találta kielégítőnek a csúszásmentességet, akkor a felöntött vizet mossa fel és folytassa a
Trusty Step Csúszásgátló Folyadékkal való kezelést további 15 percig, majd ismét
ellenőrizze a csúszásmentességet és a csempe megjelenését. (A kezelési idő maximum 1560 perc. Az átlagos kezelési idő 30 perc).
5) A kezelési idő végeztével öntse fel tiszta vízzel a felületet és távolítsa el a felhabosodott
Trusty Step folyadékot a padlóról. Használjon nedves porszívót vagy felmosót, ha nincs
elfolyó. Ügyeljen arra, hogy az összes Trusty Step csúszásgátló folyadék el legyen
távolítva a felületről.
6) A padló ezek után járható és legalább 4 évig csúszásmentes.
FIGYLEM:
Kerülje a TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék alkalmazását minden olyan felületen,
mely direkt napfénynek van kitéve. A melegtől a termék megdermedhet és foltokat
eredményezhet. A meleg csempéket hideg vízzel kell lehűteni az alkalmazás előtt és a
visszamaradt vizet el kell távolítani. A felület lehet nyirkos, párás, csak nem lehet nedves.
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