
 

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:    Plastikflaske 

Enhedsstørrelse:    0.75 liter 

Hyldetid:    ca. 24 måneder 

Førstgangsbehandling/forbrug:  pur – ca. 20 ml/m² 

Vedligeholdelse/forbrug:  ca. 50 – 150 ml/5 liter 

Arbejdstemperatur:   18-25 ° C ved 35-65% relativ 
luftfugtighed 

Pleje- og rengøringsmiddel som gør glatte overflader skridsikre 

 
 

Overfladeforberedelse: 

Fjern spor efter snavs, støv, fedt, olier eller voks med en moppe, 
kost eller støvsuger. 



 

 

FINISH CARE STOP 
 
Anvendelse: 

1. Før brug skal beholderen omrystes grundigt. 

2. Førstgangsbehandling: Start med en grundig rengøring 

med PALLMANN CLEAN STRONG. Påfør et tyndt, jævnt lag 
PALLMANN FINISH CARE STOP ved at bruge ca. 20 ml/m² 
ufortyndet og påføre dette jævnt med en fin, fugtig svamp. 
Det er ikke nødvendigt at polere.  

3. Indledende vedligehold: Til almindelig vedligeholdelses 

rengøring bruges PALLMANN CLEAN. Næste dag kan 
efterfølgende vedligehold udføres med PALLMANN FINISH 
CARE STOP. Opløs ca. 50 – 150 ml med 5 liter vand og 
påfør et tyndt lag med en svamp, klud eller moppe.  

4. Efter 60 minutters tørretid kan overfladen betrædes. 
Vedligeholdelsen skal udføres som anbefalet. 

5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) 
anbefaler vi en indledende behandling med PALLMANN 
FINISH CARE STOP.   

6. Pleje- og rengøringsfrekvensen findes i 
vedligeholdelsesfolder for trægulve. 

Vigtige noter: 

 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. 

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

 Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige 
gulve, kan der i sjældne tilfælde opstår ændring i træets 
udseende. Vi anbefaler derfor først at kontrollere produktet på 
et prøveområde. 

 Lad nybehandlede overflader blive helt hærdet (afhængigt af 
det anvendte plejeprodukt) før de behandles med PALLMANN 
FINISH CARE STOP. 

 Regelmæssig vedligeholdelse forbedrer overfladens 
udseende og forøger levetiden på den lakerede overflade. 

 De følgende standarder og publikationer er gældende og 
særligt anbefalede: DIN 18 356 ”Arbejde med parket og 
klodsetræ” og DIN 18 365 ”Arbejde med gulvbelægning”. 

Arbejds- og miliøbeskyttelse: 

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og 
sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 
 
 

Bortskaffelse: 
Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de 
lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og 
restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt. 
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