HTC – nenapodobitelný inovátor!

HTC
DCS Hybrid
Nová série

HTC představuje novou sérii DCS HybridTM.
DCS HybridTM řeší problémy při renovaci
kamenných podlah.
DCS HybridTM system dává nový život poškozeným a
silně opotřebeným podlahám z kamene a teraca.
Snadné použití, přátelské k životnímu prostředí to je
DCS HybridTM. Odstraňuje škrábance a „pomerančovou
kůru“ na povrchu kamenné podlahy pomocí mycího
stroje a vody.
Velmi snadná renovace podlahy místo její výměny !
DCS HybridTM Black - černý je nejhrubější brusný segment,
k odstranění škrábanců, vrypů a nerovností.
DCS HybridTM Red – červený zahladí drobné skvrny,
škrábance a vrypy a připraví podlahu pro další úpravu
systémem HTC TwisterTM.

 Lepší výkon broušení
 Inovované složení
 Min. 2x vyšší životnost oproti starému typu
 Nový měkčí plastový držák pro snadnější výměnu.

www.htc-podlahy.cz

Nová série
DCS HybridTM
Použití
Nejlepší výsledky jsou dosaženy u jednokotoučového
stroje (>45 kg). Při použití na mycích strojích musí být
odpovídající přítlak (>60 kg) a rychlost pojezdu nižší
než 4 km/h.

Pokud nepracujete s průběžným odsáváním vody,
dodejte novou vodu při každé změně nástroje (barvy) a
proveďte průběžný výplach plochy s odsátím.

Voda je velmi důležitá (~1 dl/ m2) aby nevznikala hustá
kaše z broušení, kterou nestačí vysavače odsát.
V případě, že se tvoří hustá kaše - dodávejte více vody.

Na hladkém povrchu může trvat delší dobu, než se
„otevře“ nový nástroj. V případě potřeba stačí přejet
nástrojem po hrubějším povrchu.

TM

Vyberte vhodný typ DCS Hybrid

Velmi špatný stav

v závislosti na stavu a typu podlahy
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* K efektu „Pomerančové kůry“ dochází zvláště u teracových podlah, kde se vlivem opotřebení a nevhodného úklidu uvolňuje
cementová složka dříve než kámen a dochází k mírnému zvlnění plochy. Tento vzhled je podobný pomerančové kůře.

DCS systém
TM

DCS Hybrid se skládá ze tří dílů:unášeče padu,
hvězdice a segmentu DCS.
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Pad - hvězdice

DCS segments

Unášeče a hvězdice se dodávají v následujících
průměrech: 13, 14, 15, 16, 17, 18,20 a 21 palců.
kompletní
DCS Hybrid

Segmenty se dodávají v krabičce po 6ti kusech,
což tvoří osazení jednoho brousicího kotouče.

Durych Norbert – Přírodní kámen
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