Deze virusmaatregel heeft direct en langdurig effect!

COVERSAFE®

INSTALLATIEHANDLEIDING
We weten nu allemaal hoe een virus de wereld op
zijn kop kan zetten. Om te voorkomen dat we zoiets nog eens mee moeten maken, doet iedereen
zijn uiterste best: poetsen, ontsmetten en nog
eens schoonmaken! Maar hoe controleer je of
al die deurgrepen, balies en aanraakschermen
echt ongevaarlijk zijn? En hoelang houden we dat
nog vol? Gelukkig hebben we nu Coversafe®!

COVERSAFE
ANTIMICROBIËLE ZELFKLEVENDE BESCHERMENDE OPLOSSING
Gebruik: bedoeld voor gebruik binnenshuis, bij kamertemperatuur (10-35°C) en zonder directe blootstelling aan UV. Belangrijk: wacht na de
installatie 48 uur voor gebruik. Voorafgaande test: COVERSAFE is ontwikkeld om op de meeste substraten verwijderd te worden zonder sporen na
te laten. Omdat de verscheidenheid van substraten echter zeer belangrijk is, is het aan iedere gebruiker om de geschiktheid van de
et het
betrokken substraat te controleren door tests uit te voeren onder de beoogde gebruiksomstandigheden.
Breng geen COVERSAFE aan als uw substraat is uitgerust met een verf/lak die niet voldoende hechtvermogen heeft. De verkoper kan niet
aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan een substraat. Voorbereiding van het substraat: Voor het aanbrengen, is het van groot belang
dat het substraat glad, schoon, ontvet en droog is. Als u het substraat schoonmaakt met een product, zorg er dan voor dat het substraat volledig
droog is voordat u de COVERSAFEaanbrengt.
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VLAKKE OPPERVLAKKEN – NATTE METHODE – STERK AANBEVOLEN VOOR BREEDTES GROTER DAN 300 MM

Snijd de
et gewenste
formaat. Als het oppervlak
vierkant of rechthoekig is, snijd
dan direct in het juiste formaat
(690X690mm voor een tafel
van 700X700mm). De hoeken
worden best afgerond met
een straal van 5 mm. Als het
oppervlak van ingewikkelde
vorm is, laat dan een overschot achter dat aan het einde van het
aanbrengen zal worden afgesneden en verwijderd.
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Draai de folie om en breng het
kleefoppervlak aan op het substraat (2
personen indien groot). Positioneer de
te schuiven.
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Bevochtig het substraat
overvloedig met zeepsop
(ongeveer 5-10% afwasmiddel)
met een spray of verstuiver.
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Breng de folie met de
bescherming aan op
het vochtige substraat
(bescherming naar boven).

Verwijder de foliebeschermer
om de kleefzijde vrij te maken.
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Bevochtig lichtjes de achterkant
en oefen een lichte druk uit met
een rakel (over het gehele
oppervlak, vanuit het midden en
richting naar de randen).

Oefen meer druk uit met de rakel om
het water volledig weg te spoelen
(over het gehele oppervlak, vanuit het
midden en richting naar de randen).
Om een optimale kleefkracht te
garanderen, moet het water volledig
verdwenen zijn.
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Bevochtig het klevend
oppervlak overvloedig met
zeepsop door middel van een
spray of een verstuiver.
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Indien nodig (complexe vorm), de
overtollige folie wegsnijden met een
cutter (3mm van de rand van het
substraat. Druk niet te hard om het
substraat niet te bekrassen.

Pantoon NV | Frankrijkstraat 5 | 9140 Temse | +32(0)3 877 00 69 | www.pantoon.be | info@pantoon.be

COVERSAFE
2

VLAKKE OPPERVLAKKEN – DROGE METHODE – ENKEL VOOR BREEDTES MINDER DAN 300 MM

Snijd de
et gewenste
formaat, waarbij u rekening
houdt met eventuele
overschotten.

Verwijder geleidelijk de bescherming
en ga door met het aanbrengen van
de folie dankzij de rakel, altijd van het
midden naar de zijkanten.
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Verwijder ongeveer 10cm van
de bescherming.
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Breng de folie aan met de
rakel, waarbij u een hoek
van 45° maakt tussen
het oppervlak van de rakel en
de folie.

DEURKLINK

van onderaf dichterbij
Breng de
en breng de rand van de
achterkant van het handvat aan.

Meet de omtrek van het handvat
dat met de folie moet worden
beschermd en tel er 1cm bij op.
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Snijd het overtollige deel af of rol het
weer op tot aan de onderkant van
de tafel. Indien u achterwaarts snijd,
gebruik dan een cutter. (3 mm van
de rand van het substraat – druk
niet te hard om het substraat niet te
bekrassen). Laat bij overloop minstens
3 cm aan de onderkant van de tafel
liggen.
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Ga beetje bij beetje om het handvat
heen. Oefen druk uit met uw duimen
ets uit om goed in de
(rek de
vorm van het handvat te passen).

Snijd een rechthoek uit de
rechtse handgreep)
of meerdere rechthoeken
(gebogen handgreep).
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VERWIJDERINGSMETHODE
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Trek de
voorzichtig naar u toe
Til de hoek op met een cutter
met inachtneming van een hoek van
en let op dat u het substraat niet
70° tot 80° en ga zo verder in kleine
beschadigt.
zones.
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