PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR
TRUSTY STEP (nr. 1001)
til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

_____________________________________________________________
Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 – post@bundtrade.dk

Læs altid denne vejledning samt sikkerhedsforskrifterne før brug.
1) Du skal altid bruge gummihandsker, beskyttelsesbriller og sørge for en god ventilation
2) Vær forsigtig med ikke at lade Trusty Step komme i kontakt med nogen anden form for kemisk
overflade når behandling foretages.
3) Når væsken hældes fra en dunk til en anden skal du sørge for ikke at gælde ved siden af og
tørre op med det samme hvis du spilder.
4) Gulvet skal være rent og tørt, før du begynder behandlingen.
Trusty Step nr. 1001 kan benyttes på flg. overflader:
(Du må ikke behandle malede eller forseglede overflader)
Klinkegulv, keramik porcelæn, Terrazzo, granit, beton, marmor
En gallon No.1001 vil dække mellem 33-35 m2.
Vi foreslår at der ikke bliver påført mere end 25 m2 ad gangen pr. person.
Hvis flere personer arbejder sammen kan større arealer påføres.
Eksempel: To personer kan behandle 50 m2, 3 personer 75m2 o.s.v.
Et område der arbejdes på kan evt. begrænses v.h.a. malertape.
Nogle af de følgende faktorer kan medføre, at du skal bruge mere vædske
1) Rug overflade kan suge lidt mere væske.
2) dårlig rengøring af gulv
3) Meget skæve gulve
4) Dårlig ventilation af rummet/området
BEMÆRK: I nogle tilfælde kan No.1001 reducere glansen af gulvet, ændre farven, gøre overfladen
lysere eller mørkere eller forårsage pletter.
Disse resultater vil vise sig i forbindelse med prøven men Trusty Step er ikke ansvarlig for disse
forhold efter at der er foretaget en prøve.
Det er vigtigt at der altid bliver foretaget en lille prøve på behandlingen som bl.a. kan vise en evt.
ændring i glans eller farve og samtidig bestemme længden af behandlingen på det enkelte
materiale.
På grund af deres karakter, kan natursten, såsom marmor og granit være lysere og / eller
mørkere i nogle områder, efter pålægningen, men det vil en prøve påvise.

Testprocedurer
For at bestemme behandlingstid & ændring i udseende

1) Find én kvadratmeter i en lidt afsides placering.
2) Hæld nogle milliliter No.1001 på gulvet.
3) Spred vædsken med en svamp. Hold gang i behandlingen i et stykke tid ellers vil vædsken
stivne og forårsage pletter.
4) Tilføj yderligere No.1001 efter behov for at sikre, at overfladen er grundig våd under hele
behandlingen.
5) Efter 30 min. skylles med vand og belægningen undersøges om den er blevet skridsikker.
Hvis behandlingen ikke er tilfredsstillende, fortsætter behandlingen og der inspiceres for
skridsikkerhed og udseende efter ca. 15 minutter. Den samlede behandlingstid vil være ca 30-60
minutter – den mest almindelige behandlingstid vil være ca 30 minutter, men især lettere sugende
sten som beton og granit kan have en noget længere behandlingstid.
6) Skyl underlaget grundigt med vand til sidst og fjern vandet gennem afløb eller med
vandstøvsuger eller svaber.
Nødvendigt udstyr:
1) Rengøringsmiddel til gulvet
2) gummihandsker
3) støvmaske
4) Gulv Applikator
5) Sikkerhedbrille
6) Svaber
7) Vandstøvsuger om nødvendigt

PÅFØRINGSVEJLEDNING – selve behandlingen.
1) Gulvet rengøres grundigt og tørres helt før påføring.
2) Hæld ca 25 ml. No.1001 direkte på gulvet.
3) Spred væsken jævnt udover gulvet med en applikator
4) Fortsæt med at sprede og rotere væsken i hele behandlingstiden. Det er vigtigt at gulvet holdes
vådt under hele processen
Manglende bevægelse af væsken vil gøre at væsken stivner og kan forårsage pletter på gulvet.
Hold underlaget vådt under hele behandlingen.
Du kan gå på gulvet under hele processen, men må ikke være våd af vand under dine sko da det
kan stoppe processen.
5) Efter behandlingen (ca 30 min.) skylles én kvadratmeter med vand. Skub din sko på tværs af
overfladen for at teste for skridsikkerhed.
Hvis resultatet er tilfredsstillende, skylles hele gulvet med rent vand ved hjælp af en slange eller
spand. Fortsæt skylning, indtil alle spor af væsken er væk.
Hvis det ikke er tilfredsstillende, fortsætte med at anvende vædsken den ekstra tid det er
nødvendigt, indtil det ønskede resultat er opnået.
Derefter skylles med vand som ovenfor.
6) Efter skylning skal gulvet tørres. Du kan bruge en moppe med en god klud eller en
vådstøvsuger, hvis der ikke er noget afløb.
7) Underlaget er nu klar til at gå på og bevarer skridsikkerheden i min. 3-5 år.
Se hjemmesiden på www.trusty-step.dk og klik på "video" for visuelle instruktioner.
Efter endt behandling vil du modtage et certificat som bevis for at du har skridsikret gulvet.
Derudover vil du modtage et lille mærket til at sætte på døren så andre kan se at du ikke har glatte
gulve.

VIGTIGT
Når gulvet påsmøres skal du bruge den rigtige svamp, der holder væsken mest fugtig under
processen og ikke skaber mærker på gulvet. Er du i tvivl så kontakt distributøren.

UNDGÅ SOLLYS
Undgå at anvende No.1001 på overflader i direkte sollys. Varmen vil få produktet til at stivne,
hvorved pletter vil fremkomme. Behandling af udendørs arealer vil derfor om sommeren skulle
udføres i overskyet vejr eller når solen er gået ned.
Varme fliser skal afkøles med vand før påføring af produktet og det resterende vand skal derefter
fjernes. Overfladen kan godt være fugtig ved behandlingen men ikke våd.

FORHOLDSREGLER
Læs alle vejledninger før brug. Vær omhyggelig og undgå kontakt med øjne, hud eller tøj. Benyt
beskyttelsesbriller af syrefast gummi og gummihandsker.
Trusty Step skal opbevares utilgængeligt for børn.
Forårsager alvorlig øjenirritation ved kontakt. Alvorlig hudirritation ved langvarig kontakt. Dampe er
skadeligt og irritere åndedrætsorganerne.
Indtagelse forårsager svær irritation og forbrændinger i mave-tarmkanalen.
Behandling af Trusty Step skal foretages i rum med tilstrækkelig ventilation.
Brug kun plastbeholdere til opbevaring,
Må ikke udledes og komme i kontakt med glas eller metal.

FØRSTEHJÆLP
Øjne: Forårsager ætsninger af øjne. Skyl straks med store mængder vand i mindst 15 minutter. Få
lægehjælp straks.
Hud: Forårsager ætsninger af hud. Fjern straks forurenet tøj og sko. Vask huden grundigt med
vand og sæbe. Ved vedvarende hudirritation kontakt lægen.
Vask og tør alt forurenet tøj før genbrug.
Kassér forurenede sko, bælter og ikke-vaskbare emner.
Indånding: Kan forårsage forbrændinger i luftvejene. Anbring patienten i frisk luft. Hvis
vejrtrækningen med besvær giver ilt. Hvis der ingen vejrtrækning gives kunstigt
åndedræt.
For kraftig eksponering få øjeblikkelig lægehjælp.
Indtagelse: Drik masser af vand, mælk eller mælk af magnesia. Fremkald ikke opkastning.
Få lægehjælp straks.
Sikkerhedsdatablad kan downloades på www.trusty-step.dk

Omregning i forhold til deklaration på flasker:
1 Ounce = 0.029 Liter - 1 gallon= 3.78 liter - 1 sq.feet= 0.092903m²

