NICE FLOOR™

LAATTOJEN PUHDISTUS- JA HOITOTUOTTEET
Olemme kehittäneet yhteistyössä edustamiemme laattavalmistajien kanssa laatoitusten pesuun ja hoitoon
tarkoitetun NiceFloor™ tuoteperheen. NiceFloor™ on suunniteltu ammattikäyttöön vastaaman erilaisten keraamisten
tai luonnonkivien oikeanlaisen hoidon ja pesun haasteisiin.

Puhdistusaineet
NCR 100 (varastotuote) on hapan inhibiitti pesuneste sementtijäämien, sementtiliiman, laastin ja laastihärmeen
nopeaan poistoon sekä kalkinpoistoon kaakeleista, märkä- ja kuivapuristelaatoista, antiikkisesta marmorista ja
keraamisista lattioista.
NFC 120 (varastotuote) on neutraali puhdistusaine kaikkien marmori-, graniitti- ja keraamisten laattalattioiden
puhdistukseen. Tuotteen neutraalin pH-pitoisuuden ansiosta sitä voidaan käyttää mille tahansa pestävälle pinnalle. NFC
120 lisää suojakäsittelyn kestävyyttä alueilla, joissa on kova kävelyliikenne.
NWR 130 (varastotuote) on alkalinen vahaa ja likaa poistava pesuneste, joka soveltuu erityisesti vanhojen sekä
luonnollisten että synteettisten vahakerrosten poistamiseen. NWR 130 poistaa vahan ja lian nopeasti ja se on
ihanteellinen lattioiden pesuun sekä lattian valmistamiseen uusille emulsioille, tiivistysaineille ja vahoille.
NTC 140 (toimitustuote) helppokäyttöinen kevyesti hapan pesuaine, joka on tarkoitettu pölyn ja kalkin poistoon sisä- ja
ulkolattioilta. Tuote soveltuu myös liuskekivien, posliinisten täyskuivapuristelaattojen, kivien jne. perusteelliseen
puhdistukseen. Suositellaan myös silloin, kun lattia vaikuttaa himmeältä, haalistuneelta ja pölyiseltä.

Hoitoaineet
NGP 160 (toimitustuote) on vettä ja öljyä hylkivä, erinomainen lialta ja tahroilta suojaava hiotulle ja kiillotetulle
posliiniselle täyskuivapuristelaatalle tarkoitettu tuote. Tehokas öljy-, rasva-, juoma- ja huopakynätahroja vastaan. NGP
160 suojaa mutta ei muuta lattian alkuperäistä olomuotoa tai väriä. Ei muodosta kalvoa. NGP 160:n hyvä
tunkeutumiskyky saa aikaan erittäin tehokkaan ja ajassa kestävän suojaavan vaikutuksen.

NAT 210 (toimitustuote) on vesipohjainen suojaava kyllästysaine tiililattian, mosaiikkibetonin ja hiotun tai halkaistun
liuskekiven käsittelyyn. Kerros NAT 210 kyllästysainetta ja kaksi kerrosta vesipohjaista NFW 290 viimeistelyvahaa on
ratkaisu nopeaan ja tehokkaaseen käsittelyyn. Ne suojaavat pintaa öljytahroilta, rasvoilta ja erilaisilta juomilta
helpottaen päivittäistä puhtaanapitoa sekä määräaikaista puhdistuskäsittelyä.
NFW 290 (toimitustuote) on vesipohjainen viimeistelyvaha sisäkäytössä olevan tiililattian, mosaiikkibetonin ja hiotun
tai halkaistun liuskekiven viimeistelyyn, joka on aiemmin käsitelty NAT 210 kyllästysaineella. NFW 290 antaa
materiaalille satiinisen viimeistelytuloksen suojaamalla sitä lialta ja lisäämällä edellä levitetyn kyllästeaineen takaamaa
tahranpoistosuojaa. Tämä helpottaa lattian puhdistusta ja vähentää puhdistuskertoja.
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