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ENHANCE 
 

Περιγραφή 

δάπεδα. Στεγνώνει δηµιουργώντας ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και λαµπερό 
φινίρισµα. Κατάλληλο για τα περισσότερα δάπεδα, συµπεριλαµβανοµένων 
των επιφανειών από βινύλιο, καουτσούκ, άσφαλτο, µάρµαρο και µωσαϊκό, 
καθώς και των στεγανοποιηµένων επιφανειών. 

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα 

• Σύνθεση εξαιρετικά πλούσια σε στερεά για επιπλέον προστασία του 
δαπέδου. 

• Εξαιρετικές ιδιότητες εξοµάλυνσης για ακόµα πιο οµοιόµορφη εφαρµογή. 

• Αντιολισθητικό φινίρισµα για ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας. 

• Ανθεκτικό στις γρατσουνιές για ευκολότερο καθάρισµα και συντήρηση. 

• Ανταποκρίνεται στο γυάλισµα υψηλής και εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας. 

• Ιδανικό για δάπεδα όπου υπάρχει ιδιαίτερα αυξηµένη κίνηση. 

• Κάλυψη που φτάνει τα 400/500 τ.µ. ανά 5 λίτρα για µία επίστρωση. 

Τρόπος χρήσης 

Χρησιµοποιήστε χωρίς αραίωση. 

ελαφρά για να φύγει η επιπλέον ποσότητα. 

κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. 

Αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 30 λεπτά. 

κάθετη προς την αρχική, π.χ. από πάνω προς τα κάτω. Αφήστε ένα κενό 10 
 

Αφήστε το να στεγνώσει για περίπου 30 λεπτά. 

Ανάλογα µε την ηλικία του δαπέδου, πόσο πορώδες είναι και το σύστηµα 
συντήρησης που χρησιµοποιείται, µπορεί να χρειαστούν περισσότερες 
επιστρώσεις. 
 

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΤΗΣ EVANS 

Σύνθεση 

Περιέχει υδατικό διάλυµα διασποράς µεταλλικών 
ακρυλικών συµπολυµερών, γαλακτώµατος 
κεριού, διαλύµατος ρητίνης σε αµµωνία, 
πλαστικοποιητών, συσσωµατοποιητών, 
παράγοντα διάλυσης αφρού, παράγοντα 
οµαλοποίησης και συντηρητικού. 

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος 

Εµφάνιση: Αδιαφανές υγρό 

Οσµή: Χαρακτηριστική 

Ειδικό βάρος (20oC): 1,036 

Χρώµα: Λευκό 

pH – χωρίς αραίωση: 8,6 

∆ιάρκεια ζωής εφόσον  Όχι λιγότερο 
δεν ανοιχθεί: από 3 έτη 

Συσκευασία 

Συσκευασία: Κωδικός  Μέγεθος 
 παραγγελίας  παλέτας 

5lt A098E 120x5lt 

Αποθήκευση: 

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο 
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες 
θερµοκρασίες. 

Bιοδιασπασιµότητα: 

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των 
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε 
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς 
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από 
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας 
έχει καταχωριστεί στο 
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION 
µε αριθµό µητρώου FM 09535 

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0603 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ 
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141 
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr 
 

 

 

 

Μεταλλι κή παρκετίνη δαπέδου, εξαιρετικά πλούσιο σε στερεά, για πολυτελή 

Μεταγγίστε την παρκετίνη σε κουβά ή σε ρηχό δοχείο. 

Τοποθετήστε τη σφουγγαρίστρα ή το µέσο εφαρµογής στην παρκετίνη και στύψτε 

Απλώστε ένα οµοιόµορφο, λεπτό στρώµα παρκετίνης σε στεγνό δάπεδο µε 

Απλώστε ένα ακόµα λεπτό και οµοιόµορφο στρώµα παρκετίνης σε διεύθυνση 

cm στα άκρα του δαπέδου για να µην συσσωρευτεί παρκετίνη.

Παρκετίνη δαπέδου εξαιρετικά πλούσια σε στερεά 
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