
A gyári GyorsanTISZTA impregnálással ellátott lapok tisztítása 30 perc 
elteltével. 
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A gyári GyorsanTISZTA impreg-

nálás révén a szennyez ődések és 

a folyadék lassabban képes csak 

behatolni a lap felületébe, és a 

lapok könnyebben tisztithatók. Az 

olyan szennyeződések, mint p1. 

bor, gyümölcslé vagy kávé - még 

ha impregnáltak is a lapok - köz-

vetlenül a keletkezésüket követ ően 

könnyedén eltávolíthatók. A gyári 

impregnálás már a tárolás, szállí-

tás és a beépítés során is védi a 

lapokat, UV-álló és páraátereszt ő  
hatású. Alapok hosszabb ideig szé-

pek, selymes fény űek maradnak. A 

használatból vagy a környezetbő l 

származó szennyez ődéseket az 

impregnálás nem akadályozza 

meg. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 

impregnálást a folyamatos védelem 

érdekében, id ő rő l-idő re meg kell 

újítani. További információkat va-

lamint a különböző  hatóid őkkel és 

szennyeződéssel elvégzett tesztso-

rozatunk eredményeit az interneten 

a www.kovek.hu  oldalon találja. 

A Carma lapokon 
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A Weissenbock valamennyi Car- 	' 	 - 

ma Classic es Carma Nobile lapja 	 - 	- 	 - - 	- 	 - 

kiemelkedoen jol tapad, es a fe- 

lület 18 0 -os lejtésszög 

(ami 32%-os lejtésnek 
18° felel meg) mezítláb is 

biztonságos. Épp az úszómeden-

cék környékén nagyon nagy a csú-

szásveszély, de akár eső  esetén 

is gyakran csúszóssá válhatnak a 

nedves felületek. A felületek Csú-
szásGÁTLÓ tulajdonságai révén a 

lapok biztonságosan használhatók, 
igy hatékonyan hozzájárulnak a 

balesetvédelemhez. 

A Carma lapok csúszásgátló tulaj- 

donságát a VÖZFI Kutatási intézet 

DIN 51097 szerinti vizsgálata iga- 

zolja. A Carma Nobile lapok ese-

tében a nem impregnált és a gyári 

GyorsanTISZTA impregnálással 

ellátott termékek egyaránt B kate-

góriájú értékelést kaptak, igy a fe-

lület 18 0-os d ő léséig biztonságosan 

használhatóak. 

Ha egy felületen mezítláb is bizton-
ságos a járás, akkor ezáltal csökken a 
balesetek veszélye. 

Honlap: 
www.kovek.hu  


