Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε επικαλύμματα γρήγορα και
εύκολα πάνω σε υφιστάμενα δάπεδα;
Σύστημα Renoplan No. 6
Η λύση:

Με Sigan 2.

"Είτε σε σπίτια ή σε καταστήματα οι ενοικιαστές προτιμούν
να ανακαινίζουν ριζικά τα δάπεδα, χωρίς να τα καταστρέφουν:
η ιδανική λύση σε αυτές τις απαιτήσεις είναι το Sigan 2.”

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No. 6

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε επικαλύμματα γρήγορα και
εύκολα πάνω σε υφιστάμενα δάπεδα;
Με Sigan 2.
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Πολλές φορές υφιστάμενα δάπεδα πρέπει να επενδυθούν προσωρινά
από άλλα επικαλύμματα που στο τέλος πρέπει να αφαιρεθούν αργότερα
χωρίς να αφήσουν υπολείμματα και ταυτόχρονα να μη διακοπεί η
παραγωγική διαδικασία του κάθε χώρου. Το Sigan 2 προσφέρει μια
γρήγορη και ασφαλή λύση τοποθέτησης και κυρίως μπορεί να αφαιρεθεί
χωρίς κατάλοιπα ακόμα και μετά από χρόνια. Με αυτό τον τρόπο

επιτρέπεται η τοποθέτηση δαπέδων από PVC, CV και λάστιχο
γρήγορα και καθαρά πάνω σε υφιστάμενες επιφάνειες από PVC ή
linoleum με τη χρήση της κόλλας τεχνολογία switchTec® από την
εταιρία UZIN.

1

Σφουγγαρίστε καλά την επιφάνεια του υφιστάμενου
δαπέδου με καθαρό νερό, ώστε να απομακρύνετε
σκόνη, βρωμιά κ.α.

5

Προσαρμόστε το εγκλιματισμένο επικάλυμμα δαπέδου.

2

Διεξάγετε δοκιμή για να ελέγξετε τη συγκόλληση
του Sigan 2 πάνω στο υφιστάμενο δάπεδο από PVC.

6

Ανασηκώστε πίσω το μισό επικάλυμμα του δαπέδου
και αφαιρέστε το προστατευτικό κηρόχαρτο από το
Sigan 2.

3

Κολλήστε την ταινία Sigan περιμετρικά στους τοίχους
και στα άλλα στοιχεία. Αυτή η προεργασία θα αυξήσει
τη συγκόλληση στα άκρα.

7

Πιέστε το υπόλοιπο επικάλυμμα αμέσως πάνω στο
φιλμ Sigan και πιέστε το δάπεδο καλά. Ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με το δεύτερο μέρος του επικαλύμματος.

4

Τοποθετήστε την κάτω πλευρά των φύλλων Sigan πάνω
στην επιφάνεια με τη φορά του υφιστάμενου δαπέδου.
Κατόπιν κόψτε ή επανωτίστε τα φύλλα κατάλληλα. Εναλλακτικά μπορείτε να τοποθετήσετε το Sigan με τη μέθοδο
των 2-τεχνιτών.

8

Πατήστε και ρολάρετε το προστατευτικό κηρόχαρτο για
να μειώσετε τον όγκο των απορριμμάτων. Το επικάλυμμα του δαπέδου μπορεί να πατηθεί αμέσως μετά από
την τοποθέτηση. Χρόνια αργότερα μπορεί να αφαιρεθεί
χωρίς να αφήσει καθόλου υπολείμματα.
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