NEUTRALIQ

TOP-PROTECT
perfection in protection

tekniske data
og produktinformasjon
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NEUTRALIQ
Nyeste generasjon keramisk teknologi
Hittil har toppmoderne teknologi ikke vært i stand til å kombinere kraftig vann- og smussavvisende effekt
med høy holdbarhet mot mekanisk slitasje på syntetiske eller metalliske overflater. Uorganiske grupper gir
NEUTRALIQ TOP-PROTECT en perfekt binding til overflaten med en blyanthardhet på 9H, mens
organiske grupper gir overlegen "non-stick" effekt. Derfor kombinerer NEUTRALIQ - TOP-PROTECT
egenskaper som tidligere var helt utelukkende.

Egenskaper: Unik - innovativ
• Keramiske/hybridbaserte stoffer
• Basert på Silisium, Hydrogen og Nitrogen
• Blyanthardhet opptil 9H (hardere enn billakk)
• Permanent "easy-clean" Effekt
• Utmerket motstand mot vær, slitasje og kjemikalier
• Trygt for bruk i forbindlese med matvarer og inngår ingen nye, kjemiske
forbindlser
• Transparent, visuelt usynlig. Fargeforbedring mulig ved bruk av flere
påføringer

anbefalte påføringsområder
OVERFLATER

EFFEKT

Billakk

Sterk smuss- og vannavstøtende effekt
Merkbar forbedring av hardhet på lakkoverflater
Holdbarhet på behandlingen: 3 - 4 år
Beskyttelse mot mikroskrammer forårsaket av bilvask
Beskyttelse mot stensprut
Beskyttelse mot fargetap i lakken

Marmor/Natursten**

Syrebestandig
Smuss- og skittavvisende
Flekkavvisende
Trygt for bruk blant matvarer (kjøkken benkeplater)

Metall Graffitibeskyttelse

Sterk smuss- og vannavstøtighet
Korrosjonshindrende/hindrer oksydering

Plast/Kunststoff

Graffitibeskyttelse/Kraftig smussavvisning
Kraftig smussavvisning

Farget gelcoat

Hindrer forvitring/forurensing. Lang holdbarhet
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NEUTRALIQ
PÅFØRING

flaten grundig
1 Rengjør
med et rengjøringsmiddel
som ikke etterlater rester
av kjemikalier. For billakk
anbefaler vi butylacetat.

gjøres best
2 Behandlingen
ved jevne ved å sirklende
bevegelser for å unngå
synlige sjolder av overskudd.
Påføringen kan gjentas opp til
3 ganger i intervaller på 5-10
minutter for å øke lagenes
tykkelse.

TOP-PROTECT
3 NEUTRALIC
er vanntett etter 24 timer og har
utviklet fullstendige motstand
mot mekanisk slitasje og kjemikalier etter 7 dager. En reduksjon av tørketiden er mulig ved
f.eks. en infrarød varmeovn
ved 80° C overflatetemperatur
i en periode på 30 minutter.
Gjennom denne prosedyren
reduseres tørketiden til bare 3
timer.

**NEUTRALIQ TOP-PROTECT inneholder butylacetat og etylacetat. Vi anbefaler å teste dette produktet på
løsningsmiddelfølsomme overflater på et ubetydelig sted med hensyn til materialets kompatibilitet.

tekniske data
Kontaktvinkel 105°
Blyanthardhet opp til 9H
Sterk kjemisk binding
Enkel påføring
Permanent beskyttelse
UV- og værbestandig
Syrebestandig
Kan brukes blant matvarer
Flekkavvisende
Kjemikaliebestandig
Motstandsdyktig mot syre
Barrieregenskaper
Transparent
Høytemperaturbestandig (600° C)
Korrosjonshindrende
Fri for halogener
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