
Skridsikkert plejeprodukt 

FINISH CARE STOP
Beskrivelse: 

Vandbaseret rengøring- og plejekombination til løbende 
rengøring og vedligehold og skridsikring af gulve. 

Særlig velegnet til overfladebehandling af: 

• Lakerede trægulve

• Lakerede korkgulve

• Linoleum

• PVC

• Naturlige og kunstige stengulve

Produktegenskaber/fordele: 

Fjerner nemt genstridig snavs og er derfor et fremragende 
produkt til den efterfølgende rengøring. 

• Klar til brug

• Nem at anvende

• pH værdi ca. 8,5 

Bemærk: 

Dette produkt er specielt udviklet til at tage højde for de særlige 
krav, der er beskrevet i DIN 18032. Vi anbefaler dette skridsikre 
plejeprodukt til: sportshaller, plejehjem, børnehaver. 

Tekniske data: 

Emballage:  

Enhedsstørrelse:   

Hyldetid:  

Farve:   

Førstgangsbehandling/forbrug: 

Vedligeholdelse/forbrug:  

plastikflaske 

0.75 liter 

ca. 24 måneder 

transparent 

ca. 10 ml/m² 

ca. 100 – 250 ml/10 liter 

Pleje- og rengøringsmiddel som gør glatte overflader skridsikre 



 

 

FINISH CARE STOP 
 Anvendelse: 

1. Før brug skal beholderen omrystes grundigt. 
2. Førstgangsbehandling: Påfør et tyndt, jævnt lag 

PALLMANN FINISH CARE STOP ved at bruge ca. 10 
ml/m2 ufortyndet og påføre dette jævnt med en fin, fugtig 
svamp. Det er ikke nødvendigt at polere. Efter 60 minutter 
kan overfladen benyttes. 

3. Indledende vedligehold: Næste dag kan efterfølgende 
vedligehold udføres med PALLMANN FINISH CARE 
STOP. Opløs ca. 100 – 250 ml med 10 liter vand og påfør 
et tyndt lag med en svamp, klud eller moppe. Efter 60 
minutters tørretid kan overfladen betrædes. 
Vedligeholdelsen skal udføres som anbefalet. 

4. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN 
STRONG) anbefaler vi en indledende behandling med 
PALLMANN FINISH CARE STOP.  Pleje- og 
rengøringsfrekvensen findes i vedligeholdelsesfolder for 
trægulve. 

Vigtige noter: 

• I original emballage er hyldetiden mindst 24 måneder, når det 
opbevares korrekt. Beskyt mod frost. 

• De optimale forhold er 18 to 25 °C og en luftfugtighed på < 
65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger og 
høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden. 

• Nyforseglede overflader må ikke tildækkes med tæpper og 
eller tunge møbler eller lignende de første 12 timer. 

• Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH 
CARE STOP forbedrer overfladens udseende og forøger 
levetiden på den forseglede overflade. 

 

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet: 
Ikke brandbart. Kræver ikke særlige beskyttelse eller forholdsregler ved generel 
brug. Undgå forlænget kontakt med hud eller kontakt med øjnene. Brug barriere 
creme og sørg for at arbejdsområdet er godt ventileret. 
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