
Handleiding Storax Gigagrip

ATTENTIE: De ruimte dient goed geventileerd te worden.

ATTENTIE: Lees het veiligheidsinformatieblad voor aanvang.

ATTENTIE: De drukspuit die gebruikt wordt voor Storax TitaniumGrip kan alleen voor Storax 
Gigagrip worden gebruikt, dus markeer deze duidelijk.

Benodigde gereedschappen
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
  Filtermasker voor bescherming tegen chemische producten
 Niet-wegwerpbare chemicaliënbestendige handschoenen
 Integraal frame veiligheidsbril
  Chemisch resistente kleding
  Chemisch bestendig schoeisel en met antistatische eigenschappen
Eén drukspuit voor Storax Gigagrip
Eén drukspuit voor water
Emmer met mop
Waterstofzuiger en / of vloertrekker
Droge doeken

Reinigen
Ernstig vervuilde vloeren eerst reinigen met de mop en ontvetten met Storax Gigagrip Cleaner.   
 Hierna goed droog zuigen met de waterzuiger.

Testen
Storax Gigagrip Pro is verkrijgbaar in drie versies (A, D en F). Test daarom voor toepassing altijd   
 een tegel uit het zicht:
  Goed schudden voor gebruik omdat de titaniummoleculen anders naar de bodem zakken.
 Start met Storax Gigagrip Pro-A, stopwatch erbij houden en blijven voelen totdat er grip   
        ontstaat. Komt deze er niet na 3,5 minuut, stoppen en de tegel neutraliseren met water.   
        Hierna overstappen naar Storax Gigagrip Pro-D en proces herhalen op een andere tegel.   
       Bij geen resultaat overstappen naar F. Treedt er bij de test binnen 3,5 minuut grip op, 
        onthoud de inwerktijd (opschrijven) en neutraliseer de testtegel dan met water. Maak
        aansluitend de tegel droog.

Behandeling
U kunt nu de gehele tegelvloer behandelen met de gekozen versie (A, D of F) en gedurende de   
 genoteerde inwerktijd laten intrekken. Neutraliseer tijdig om hetzelfde resultaat als bij de testtegel te  
 bereiken.



Na verloop van tijd krijgt u ervaring en weet u direct welke u nodig heeft. Bij Granito en natuursteen-
vloeren dient u echter altijd de bovenstaande testmethode uit te voeren.

Tips
Maak altijd eerst een testvlak uit het zicht zodat het effect van de antislipbehandeling bekend is.
 Pas op met donkere vloeren in verband met het ‘whitening’ effect.
Lichtkleurige (keramische) tegels leveren eigenlijk nooit problemen op en zal in 95% van de gevallen  
 met Storax Gigagrip Pro-D behandeld kunnen worden.
Putjes etc. van RVS verwijderen en na behandeling terugplaatsen. Dit om eventuele corrosie te   
 voorkomen.
Stap nooit op een natte, in gesprayde vloer. Na neutralisatie met water is dit geen probleem.
Dek de spuit af met een droge doek en zorg ervoor dat deze nooit ergens op drupt. Zet je gereed  
 schap buiten de badkamer op een droge doek als deze niet worden gebruikt.
Laat een gesprayde vloer nooit opdrogen. Zorg dat de vloerverwarming uit is en voorkom zoveel   
 mogelijk tocht.
Behandel nooit meer dan 100 m2 per sessie om overal de juiste stroefheid te verkrijgen.
Probeer, indien mogelijk, bij grotere oppervlaktes (+10m2) te beginnen met neutraliseren waar u   
 bent begonnen met sprayen.


