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♦ 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!

♦ Bij het leggen van meerdere banen naast elkaar, deze 10cm laten overlappen en eventueel fixeren met een geschikte 
tape.

♦ Niet over kabels, uitstekende voorwerpen of andere verhogingen leggen, gevaar voor struikelen!

Notitie
♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand.

Herbruikbaarheid

Afvalverwijdering

♦ 3 Maanden na het leggen moet het afdekvlies van het oppervlak worden verwijderd. Het wordt aanbevolen om het 
afdekvlies te beschermen tegen hoge temperaturen en sterk direct zonlicht, omdat dit de technische eigenschappen kan 
beïnvloeden.

Afdekvlies kan na gebruik worden verwijderd met gedroogde verf- en gipsresten op stortplaatsen in overeenstemming 
met de overheidseisen.

♦ Controleer het oppervlak van de plaat regelmatig en reinig indien nodig.
♦ Als het afdekvlies beschadigd is, verwijder het dan en leg nieuw vlies neer, alleen zo kan de ondergrond betrouwbaar 
worden beschermd.

♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
♦ Controleer voor het opnieuw gebruik van het vlies de onderkant op vervuiling en verwijder deze indien nodig.

♦ Niet geschikt voor poreuze oppervlakken.

Toepassingsbereik
♦ Voor het afdekken van vlakke, harde oppervlakken bij werkzaamheden binnenshuis, beschermt de ondergrond tegen 
mechanische beschadiging en vocht.

PrimaCover Paint

Leginstructie

Multifunctioneel schildersvlies met aan de onderzijde solide antislip PE-folie
♦ Vloeistofdicht

♦ Absorberend
♦ Antislip

900041, 900042, 900043

♦ Niet geschikt voor natte of vers gelegde vloeren. Gevaar van waterverzadiging en daarmee gepaard gaande 
negatieve veranderingen in de vloer.

♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
♦ Bestaande vloerverwarming moet worden uitgeschakeld.
♦ Leg het afdekvlies op de vloer en fixeer de randen en hoeken met geschikte tape.
♦ Gebruik het veiligheidsmes om het afdekvlies aan de randen en in de hoeken af te snijden.
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