
 
  

 
 Thermodur-diamant   

High Solid dispersie acrilic ă 
 
Propriet ăţi 
Dispersie din materiale plastice, reticulată tridimensional, foarte rezistentă la uzură  
şi zgârieturi, pentru protecţia pavimentelor în domenii foarte frecventate. Datorită  
cantităţii mărite de materiale plastice şi unor materii prime inovative, obţinem şi pe  
pavimente foarte uzate şi vechi, deja cu 2 straturi de aplicare un film foarte rezistent  
contra murdăriilor, fapt care contribuie la o curăţenie de întreţinere raţională. Pe  
suprafeţe dense şi noi obţinem deja cu un strat de aplicare, un film cu acelaşi efect.  
Formularea specială, permite aplicarea primului strat, deja după scurt timp de uscare  
a pavimentelor. Stratul de protecţie fără compuşi de PU poate fi îndepărtat printr-o  
decapare profesională. Thermodur-diamant este rezistent contra produselor de  
dezinfactare a pavimentelor, precum şi contra majoritatea produselor de dezinfectare  
a mîinilor.  
 
Compozi ţie 
Dispersii plastice, ceruri polietilenice dure, solvenţi solubili în apă, răşini de aderenţă, 
plastefianţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 8,5 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pe pavimente rezistente la apă şi decapate, cum ar fi: PVC, gumă,  
linoleu, piatră absorbantă naturală sau artificială etc. Pe pavimente  
cu strat de uzare din PU, sau PE este indicat a se face o testare de  
aderenţă înainte de aplicare. 
 

Întrebuin ţare 
După decapare şi scurt timp de uscare, aplicaţi un strat fin din produsul  
concentrat, de exemplu cu ajutorul unui mop plat. Evitaţi uscarea  
produsului în mop. Închideţi canistra imediat după întrebuinţare. 
 
Protec ţia de bază pe pavimente decapate:  
În funcţie de absorbţia pavimentului aplicaţi 1-2 straturi în interval  
de ca. 60 minute. 
 
Pentru a nu diminua proprietăţile de protecţie a stratului protector,  
întrebuinţaţi detergenţi cu cantităţi mari de solvenţi numai pentru  
decaparea pavimentului. 
În cazurile, în care se aplică mai mult de 2 straturi,  timpul de uscare  
se prelungeşte. În acest caz curăţaţi pavimentele protejate numai  
uscat, în primele 48 de ore. 

Consum pe metru p ătrat  
Protecţia de bază: 25 ml / strat 
 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

 

Ambalaj  
2x5 litri canistre în carton Art.-Nr. j 20 11 05 A se feri de înghe ţ! 
 

Protec ţia -
pavimentelor  

 

24
.0

6.
20

14
 

 0
7.

01
.2

01
5 

 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


