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RS-TARVIKE TEKSTIILIMATONSUOJAKALVO RSC-36-60 ja RSC-36-100
Matonsuojakalvo on vahva suojakalvo tekstiilimattojen ja -laattojen sekä tekstiilimatoilla
verhoiltujen portaiden väliaikaiseen suojaukseen. Tuotteessa on itsekiinnittyvä pohja, joka on
kehitetty tarttumaan erityisesti huokoisiin pintoihin, kuten tekstiilimattoihin.
Matonsuojakalvo kestää voimakastakin kulutusta vahvan ja sitkeän materiaalin ansiosta.
Ainutlaatuinen liimapinta takaa hyvän kiinnittymisen tekstiilialustaan ilman teippejä.
Saatavilla on useita erilaisia kalvoja, joiden paksuus ja koko vaihtelevat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KÄYTTÖ:
• Kokolattiamattojen suojaukseen
• Tekstiililaattojen suojaukseen
• Muiden tekstiilialustojen suojaukseen
• Tekstiilillä verhoiltujen portaiden suojaukseen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMINAISUUDET:
• Nopea ja helppo käyttää
• Turvallinen itsekiinnittyvän alustansa ansiosta
• Voimakasta kulutusta kestävä erityisen paksu materiaali
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKNISET TIEDOT:
Käyttöaika max 45 päivää, max 40° C
Säilytys max 6 kuukautta 5° – 30° C kuivassa, ei suorassa auringonpaisteessa
Paksuus RSC-36-60 60μ (± 10%) - RSC-36-100 100μ (± 10%)
Tarttuvuus teräkseen 5.6 N/cm (± 15%)
Vetolujuus > 50 N/mm2
Venymä > 570%
Rullan suunta käänteinen (Liima ulkopuolella) Helpottaa levittämistä
Kartonkinen hylsy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAKENNE:
Materiaali: LLDPE Polyethyleeni
Liima: vesiohenteinen akryyliliima
Väri: Läpinäkyvä
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Ennen asennusta:
1. Varmista ennen tuotteen levittämistä, että suojattavan matto on puhdas ja kuiva.
2. Suosittelemme testaamaan suojakalvon soveltuvuutta suojattavalle materiaalille. Testaa
tuotetta 48 tuntia pienellä huomaamattomalla alueella varmistuaksesi, ettei suojakalvosta
jää jälkiä suojattavalle pinnalle.
Asennus:
Aseta rulla lattialle. Työnnä rullaa samalla painamalla rullaa suojattavaa pintaa vasten
varmistaaksesi, että kalvo kiinnittyy suojattavaan mattoon eikä maton ja kalvon väliin jää
ilmakuplia. Tämä onnistuu parhaiten erillisellä levitinlaitteella. Levitinlaitteen voit hankkia
suojakalvon myyjältäsi. Limitä kalvot 5-10cm. Älä venytä kalvoa asennettaessa.
Rajoitukset:
1. Kalvoa saa käyttää matolla maksimissaan 45 päivää. Suojakalvoa ei saa jättää paikalleen
tätä pidemmäksi ajaksi.
2. Voidaan käyttää vain synteettisillä matoilla.
3. Matonsuojakalvo on kertakäyttöinen. Jätteet voidaan lajitella energiajätteeseen.
4. Ei saa käyttää villalla tai itämaisilla matoilla. Ei sovellu käytettäväksi kuluneilla tai
rikkinäisillä matoilla tai väljästi asennetuilla mattolaatoilla.
5. Ei saa käyttää kovilla pinnoilla, kuten lehtipuu, keraaminen laatta, linoleumi, vinyylilattia tai
marmori.
6. Ei saa levittää uusille, juuri asennetuille matoille, jotka on kiinnitetty liimaamalla. Anna
liimahöyryjen haihtua vähintään 72 tuntia ennen kalvon asettamista.
7. Älä asenna suojakalvoa kosteaan pintaan. Tuote estää kosteuden haihtumisen alustasta,
mikä voi aiheuttaa mattokuitujen värjäytymistä.
8. Jos matto oli puhdistettu kostealla, anna sen kuivua kokonaan vähintään 10 päivää ennen
kalvon käyttöä.
9. Alueet, joille kohdistuu suurta rasitusta voivat vaatia kalvon uusimista.
10. Tuote tulee säilyttää huoneenlämmössä.
11. Tarkista suojattava pinta säännöllisesti varmistuaksesi, ettei kalvosta jää liimajälkiä tai ettei
se aiheuta värejä.
12. Tuotteessa on vesipohjainen liima. Mahdolliset liimajäänteet voidaan poistaa
tekstiilipesurilla valmistajan ohjeiden mukaan.
13. RS-Tarvike ei korvaa mahdollisia liimajäänteiden poistoja tai pinnan värivaihteluita.
Suosittelemme aina ennen käyttöä testaamaan tuotteen soveltuvuutta suojattavalle pinnalle
huomaamattomaan paikkaan vähintään 48 tunnin ajan sekä seuraamaan suojattavaa pintaa. Ei
sovellu käytettäväksi suorassa UV valossa. RS-Tarvike ei voi antaa takuuta tuotteen soveltuvuudesta
pinnoille. Poikkeamat ilmoitetuista tiedoista voivat johtua erilaisista ympäristötekijöistä tai
poikkeamista käytetyissä mittauslaitteissa ja -menetelmissä. RS-Tarvike ei ole vastuussa vahingoista
tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä.

