Nieuwe vloer binnen een dag:
Met name voor bedrijven die werken voor particuliere klanten is het van groot belang om snel en schoon
te werken. De oude, versleten vloerbedekking moet worden verwijderd, de ondergrond moet zo worden
voorbereid dat bijv. de nieuwe pvc-designvloer zo snel mogelijk kan worden gelegd.
Hiervoor biedt Thomsit technologisch hoogwaardige producten voor de volledige systeem opbouw, van de
voorbehandeling van de ondergrond tot het lijmen van de vloerbedekking, die zich qua snelheid en veiligheid
onderscheiden en die een renovatie in slechts één dag garanderen.

Bezoek ons op:
www.thomsit.nl

Thomsit systeemoplossingen: snel en veilig!

Voorbereiden:
De oude bedekking en losse delen
verwijderen met bijv. een slijpmachine
met afzuiging en een krachtige industriële
stofzuiger. Eventuele scheuren in de
dekvloer afdichten met Thomsit R 727
2-c Epoxy-giethars of Thomsit
R 729 Silicaat-Giethars
Voorbehandelen:
Thomsit R 790 Vul- en voorstrijkmiddel
Voor de renovatie van oude ondergronden
Droogt zeer snel – al na 90 minuten kan er worden
doorgewerkt.
• Korte droogtijd
• Universeel geschikt voor oude ondergronden
• Zeer emissiearm
Egaliseren:
Thomsit XXL XPRESS Snel egaliseermiddel
Voor het egaliseren van 0,5 – 20 mm in één bewerking
Droogt zeer snel – al na 90 minuten legklaar.
• Zeer korte droogtijd
• Stofarm voor schoon werken
• Zeer glad oppervlak

Lijmen:
Thomsit K 145 DesignTack
Rolfixatie voor het eenvoudig fixeren van pvc-designvloeren
Extreem korte uitdamptijd van 15 minuten. De pvcdesignvloer kan direct na het leggen worden belast.
• Direct gebruik van de net gelegde vloer
• Oplosmiddelvrij en zeer emissiearm
• Gering verbruik
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Tip van de expert:
Tref beschermende maatregelen tegen stof, zoals bijv. beschermend folie in de
kamerdeur.
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Dit snelle en schone renovatiesysteem van Thomsit voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de arbeidsveiligheid, de
kwaliteit van de binnenlucht en het milieu. De zeer emissiearme producten zijn voorzien van het Duitse milieukeurmerk
DER BLAUE ENGEL en/of het kwaliteitskeurmerk GEV-Emicode EC 1plus/EC 1plus-R.

