
  

Sağlık & Güvenlik Kurallar: Birleşen tehlikeli ve zehirli 
değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru �lm atığının 
çevreye zararı yoktur. Yağmurdan koruyunuz. Malzeme 
Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız. 

Renk - Gri. Örtünün üzeri boyanabilir.  

Sökme - El yardımı ile yüzeyden söküp çıkarabilirsiniz. 
Buzlu hava şartlarında yüzeyden ürünü çıkarmayı denemeyiniz 
aksi halde yüzeyden parçalanarak çıkar. 

 

Kaplama - Floordefend Top Mat’in 1 m2’si 1 m2 yer 
kaplamaktadır. Protectapeel Multisurface zemin astarı 
olarak kullanılır ise 350 mikron ıslak �lm kalınlığı (WTF) 
yüzeye uygulandığında  1 kg’ da 3 m2 alan kaplamaktadır. 

Saklama - Isı & ısıtıcılardan uzak tutunuz ve soğuktan 
donmasını engelleyiniz. Nemden uzakta muhafaza ediniz.  

 

Temizleme - Protectapeel astar olarak yüzeye sürülen 
malzeme ile temas etmiş ise gereç ve ekipmanları 
su ile temizleyiniz. 

 

Kuruma Süresi - 6 saat boyunca nemsiz ve güzel 
hava şartlarında kurumasını bekleyiniz. Uygulama 
sonrası 3 saat boyunca uygulama yaptığınız bölgeyi araç 
ve yaya tra�ğine kapatınız. 

Yüzeyler - Beton, PVC, fayans, cam, metal ve 
boyalı yüzeyler  

Dış Hava Dayanımı - Dış mekan kullanımlarında 
9 aydır.   

Floordefend Top-Mat    

 

 Açıklama - Protectapeel Floordefend Top Mat hava koşullarına dayanıklı, yüzeyin kaygan olmasını engelleyen bir üst 
koruma örtüsüdür. Herhangi bir Protectapeel ürününü kullandıktan sonra üzerine Floordefend Top Mat yerleştirilir. Bu 
sistem beton, fayans, cam, metal gibi gözeneksiz yüzeylerde 9 ay süresince koruma sağlar ve oluşabilecek hasarlardan 
korur. Yer koruma sistemi çizilme, yüzey aşınmaları, boya ve yağ sıçramaları, sprey boya taşmaları, toz ve kirden koruma 
sağlar. 

Uygulama - TDS’ine bakarak Protectapeel ürünlerinin 
içerisinden bu ürünle uyumlu olacak astar olarak 
kullanılacak ürünü seçiniz. Ürünü uyguladıktan hemen 
sonra Protectapeel Floordefend ürününü yüzeye yayarak 
ıslak olmayan bir rulo ile üzerinden geçiniz. Daha detaylı 
bilgi almak için kullanım kılavuzuna bakınız. Nemli, ıslak 
ya da soğuktan buz tutmuş yüzeylere ürünü uygula-
mayınız. 

Sağlık & Güvenlik Kuralları -  Birleşen tehlikeli ve 
zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru �lm 
atığının çevreye zararı yoktur. Yağmurdan koruyunuz. 
Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız. 

Genel Not: ÜÜrünler üretim şartlarına göre değerlendi-
rildikten sonra uygulanmalıdır. Bu değerlendirme ürünün 
eskime olasılığını da içermelidir. Yukarıda belirtilen tavsiyeler 
kullanıcının ürünleri doğru seçmesi için iyi niyet ile oluşturul-
muştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız 
hakkında teknik satış bölümümüz ile iletişime geçiniz. 
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