HTC - inovace, ne imitace

HTC
DCS Hybrid
Série

HTC představuje novou sérii DCS HybridTM.
Tato série řeší problém renovace
kamenných podlah.
Systém DCS HybridTM nabízí oživení poškozených a
zašlých podlah z přírodního kamene a teraza.
Tato jednoduchá a vůči přírodě šetrná metoda odstraní
skvrny, rýhy a tzv. ,,pomerančovou kůru’’ za použití
běžných čistících strojů a vody. Renovujte vaší podlahu
místo jejího odstranění!
DCS HybridTM Černý je nejvíce hrubý segment z této
série. Odstraní drobné škrábance, skvrny a stopy po
nadměrném opotřebení. DCS HybridTM Červený odstraní
rýhy, opotřebení a skvrny. Dále připravuje podlahu na
další kroky pomocí HTC TwisterTM.

• Lepší výkon broušení
• Vylepšený vzor
• Delší životnost - minimálně dvakrát oproti starému
DCS Hybrid
• Nové plastové držáky umožňují znovu vsadit
segment zpět do držáku, v případě vypadnutí díky
velké zátěži

www.htc-ﬂoorsystems.com

NOV
É!

Nová série DCS Hybrid™.
Použití
Nejlepšího efektu dosáhneme při použití samostatně
stojící brusky s váhou nad 45 kg. Pokud použijeme
automatický sedící čistící stroj, přítlak musí být nad 60 kg
a rychlost ne větší než 4 - 5 km/h.

Použijte vodu již během prvního okamžiku práce a
pracujte se stejnou vodou do doby, než se změní barva
nástroje nebo pracujte s vysáváním po celou dobu
práce. Opláchněte pady DCS Hybrid po každém použití.

Voda je velmi důležitá (cca 1dcl/m2) k snadnému
odstranění odbroušeného materiálu pomocí vodního
vysavače nebo automatické sedící sušičky. Přidejte více
vody, pokud se vytváří silná vrstva odbroušeného
materiálu.

Na hladkém povrchu může chvíli trvat, než nástroje
začnou brousit. Tento proces můžete urychlit, když
použijete jako první nástroje pro hrubší povrchy.

Vyberte DCS Hybrid v závislosti na stavu podlahy
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Efekt ,,pomerančové kůry’’ vzniká při vystavení podlahy většímu používání a čištění. Toto opotřebení vytváří na podlaze zvlněné plochy podobné těm,
které můžeme vidět na pomerančové kůře.
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Kompletní
systém DSC

Nástroje DCS HybridTM se skládají ze tří různých
položek: unašeč, DCS pad a segmenty DSC. Pady
jsou prodávány v párech a unašeče samostatně.
Dostupné jsou ve velikostech: 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20 a 21’’. Segmenty jsou prodávány v boxu po
6 kusech.
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