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♦ De platen moeten droog zijn voordat ze opnieuw worden gelegd.

♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
♦ Bewaren op een droge plaats!

Viltplaat kan na gebruik worden afgevoerd in overeenstemming met de overheidseisen.

♦ Beschermt tegen sterke mechanische belasting zoals rolsteigers, heftrucks, 
vallende voorwerpen,  enz.

Afvalverwijdering

♦ Grote vlakken snel, efficiënt en langdurig beschermen

Notitie

♦ Voor gevoelige oppervlakken wordt het gebruik van nieuwe viltplaten aanbevolen.

♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand.

Herbruikbaarheid
♦ Verwijder stof, zand en stenen van viltplaat door ze uit te kloppen en bewaar ze op een pallet tot ze opnieuw gebruikt 
kunnen worden.
♦ Let bij het reinigen van de platen op persoonlijke bescherming tegen stof.

♦ Controleer voor het opnieuw gebruik de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

♦ Dampdoorlatend, geschikt voor vochtige ondergronden zoals dekvloer, natuursteen, parket, houten vloerdelen, 
keramische tegels, etc..
♦ Op veel plaatsen een alternatief voor spaanplaat.

♦ Afdekplaat geschikt voor harde oppervlakken binnen en buiten, voor vlakke prefab betonelementen; voor textiele 
vloerbedekkingen; voor alle vlakke oppervlakken die door ambachtslieden beloopbaar zijn.

PrimaCover Defend

Leginstructie

Sterk gecomprimeerde en  vernadelde viltplaat, ca. 5mm dik.
♦ Uiterst resistent

Toepassingsbereik

♦ Eenvoudig te leggen en te verwijderen, herbruikbaar

♦ Controleer het oppervlak van de plaat regelmatig en reinig indien nodig.
♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!
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♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
♦ Leg de viltplaten naast elkaar, laat ze niet overlappen.
♦ Bij zware belasting de kanten fixeren met een geschikte tape.
♦ De platen kunnen met een veiligheidsmes op maat worden gesneden.
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