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Podatkovni list izdelka

Wetrok Mepol Ohm 
Premaz
Prednosti za vas:
zaščitna obdelava z odvajanjem/prevodna
dolgotrajna učinkovitost tudi pri rednem vzdrževalnem čiščenju
Uporaba:
Za obdelavo prevodnih/odvodnih trdnih in elastičnih talnih oblog,
primernih za premazovanje.
Koristen podatek:
Ustvarja odvodni/prevodni zaščitni in negovalni film, ki ohranja
odvodnost/prevodnost tal. Zaščitna plast izboljša odvodnost/prevodnost
tal (v skladu z meritvami upora sistema po standardu IEC 61340-4-5).
Wetrok za vsakodnevno čiščenje priporoča Granufloor. Za vzdrževalno
čiščenje ne uporabljajte kislih izdelkov (pH < 7)!
Zaščitite pred temperaturami < 10 °C! Pred uporabo dobro pretresite.
Nanos pri temperaturah 15–25 °C in relativni zračni vlažnosti 30–70 %.

Priporočeni odmerki:
Zaščitna obdelava
nerazredčeno

Lastnosti:
izpolnjuje zahteve standardov IEC/TS 60079-32-1, IEC 61340-5-1 in
IEC 61340-6-1 (potrjeno s strani akreditiranega testnega organa)
na osnovi polimerov in voska,
z učinkom brez sijaja do učinka svile brez sijaja
difuzija vodne pare je še vedno zagotovljena,
pH-vrednost koncentrata:

Pomembne sestavine:
Polimeri, voski, topila, tenzidi, konzervansi, prevodni aditiv
Shranjevanje/rok trajanja:
Shranjujte v originalni embalaži v hladnem (15–25 °C) in dobro
prezračenem prostoru. Zaščitite pred temperaturami < 10 °C. Ko izdelka ne
uporabljate, naj bo vsebnik zaprt. Rok trajanja (pred odprtjem): 12
mesecev.
Priporočeni načini uporabe:
Zaščitna obdelava

Na tleh ne sme biti starih premazov, biti pa morajo suha. S talnih oblog
pobrišite prah/posesajte. Po posameznih mestih nanesite 2–3 tanke sloje
zaščitnega sredstva. Najm. 60 min. Čas sušenja med nanosi. Povsem suho:
2–3 dni
Wetrok AG ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica neustrezne uporabe. Upoštevati je treba posebna navodila glede čiščenja
in nege, ki jih je izdal proizvajalec talne obloge.
Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH, A-1230 Dunaj, Tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 3980
Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Varšava, Tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

Bilten: Wetrok Mepol Ohm 
Opis izdelka
• Izdelek Mepol Ohm je zaščitna obdelava za prevodne (tranzitni upor ≤106 ) in odvodne (tranzitni upor
≤106 – 109 ) talne obloge
• Premaz izpolnjuje zahteve standardov IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 in IEC/TS 60079-32-1
• Ustvarja odvodni/prevodni zaščitni in negovalni film, ki ohranja odvodnost/prevodnost tal.
• Zaščitna plast izboljša odvodnost/prevodnost tal (v skladu z meritvami upora sistema po standardu IEC
61340-4-5)
• na osnovi polimerov in voska,
• z učinkom brez sijaja do učinka svile brez sijaja
• difuzija vodne pare je še vedno zagotovljena,
Shranjevanje
• Shranjujte v originalni embalaži v hladnem (15–25 °C) in dobro prezračenem prostoru.
• Zaščitite pred temperaturami, nižjimi od 10 °C!
• Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.
Priporočeni načini uporabe: Zaščitna obdelava
• Tla morajo obvezno biti brez premazov in suha.
• S talnih oblog pobrišite prah/posesajte.
• Po posameznih mestih nanesite 2–3 tanke sloje zaščitnega sredstva. Najm. 60 min. Čas sušenja med
nanosi.
• Povsem suho: 2–3 dni
• Nanos pri temperaturah 15–25 °C in relativni zračni vlažnosti 30–70 % (ne uporabljajte pri temperaturah,
nižjih od 10 °C)!
• Pred nanosom preverite odvodno/prevodno sposobnost talne obloge.
• Pred uporabo pretresite!
Za vzdrževalno čiščenje
• Za vzdrževalno čiščenje lahko uporabite katero koli vzdrževalno čistilo, ki je na voljo v prosti prodaji.
POMEMBNO: ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila! Ne uporabljajte kislinskih čistilnih sredstev (pH
<7)
• Wetrok za vsakodnevno čiščenje priporoča Granufloor. Način uporabe: ročno, neposredno mokro
brisanje (z brisalom za tla). Odmerjanje: 1 paličica izdelka Granufloor na 8 l vode
Potrjujem, da sem prebral bilten »Wetrok Mepol Ohm « in ga razumel. To velja zlasti za napotke glede
temperaturne občutljivosti, načina uporabe in vzdrževalnega čiščenja.
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