Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτα ή εύκαμπτα δάπεδα
σε νεόδμητα δάπεδα & μελλοντικά να τα αφαιρέσουμε χωρίς
υπολείμματα;
Σύστημα Renoplan No. 9
Η λύση:

Με Sigan 1.

" To Sigan 1 αποτελεί την ιδανική βάση για νεόδμητα
δάπεδα, γιατί ανταποκρίνεται σε γρήγορες και χωρίς
προβλήματα αλλαγές χρήσης των χώρων.“

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No. 9

Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε μοκέτα ή εύκαμπτα
δάπεδα σε νεόδμητα δάπεδα & μελλοντικά να τα
αφαιρέσουμε χωρίς υπολείμματα;
Με το Sigan 1

Γρήγορες και ευέλικτες αλλαγές στις επενδύσεις δαπέδων γίνονται
όλο και πιο σημαντικές, στις νέες κατασκευές. Με αυτό τον τρόπο
επιτρέπεται η τοποθέτηση μοκετών και εύκαμπτων δαπέδων για
ενοικιάσεις διαμερισμάτων, γραφείων ή καταστημάτων που μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα και απλά. Από τη μία πλευρά, το
υπόστρωμα μπορεί να προστατευθεί για χρόνια χωρίς προβλήματα
στη χρήση με τα προϊόντα Sigan και από την άλλη πλευρά, η επικά-

λυψη του δαπέδου μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα, καθαρά και
χωρίς σκόνη, όταν απαιτούνται αλλαγές χρήσης του κάθε χώρου.
Με το Sigan 1 κάθε δάπεδο μπορεί να αφαιρεθεί εγγυημένα χωρίς
υπολείμματα από το υπόστρωμα αφήνοντάς το άθικτο. Μόνο η
τεχνολογία switchTec από την UZIN προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα.
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Το λείο υπόστρωμα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN
18365, πρέπει να είναι σταθερό, μονίμως στεγνό,
χωρίς ρωγμές, καθαρό και ελεύθερο από υλικά που
μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση.
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Τοποθετήστε το εκλιματισμένο επικάλυμμα δαπέδου.
Απλώστε και μετρήστε το επικάλυμμα και διπλώστε
το. Αφαιρέστε το προστατευτικό κηρόχαρτο από το
Sigan 1 οριζόντια και κατόπιν κολλήστε το διπλωμένο
επικάλυμμα.
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Ανακινήστε καλά το δοχείο του Planus και αδειάστε το
περιεχόμενό του σε έναν καθαρό κουβά χωρίς να το
αραιώσετε. Εφαρμόστε το ειδικό αστάρι που είναι
έτοιμο για χρήση με ένα αφρώδες ρολό UZIN, ομοιόμορφα σε ένα λεπτό στρώμα. Αφήστε το να στεγνώσει
καλά για 2 ώρες.
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Τοποθετήστε τα φύλλα Sigan με την κάτω όψη στο
δάπεδο και κόψτε τα στις διαστάσεις που αναλογούν,
υπολογίζοντας και να επανωτίζουν τα φύλλα μεταξύ
τους.
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Διεξάγετε δοκιμαστική εφαρμογή. Πιέστε το Sigan 1
πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος και ελέγξτε
αν παραμένει το Sigan 1 καλά συγκολλημένο στην
επιφάνεια του υποστρώματος.
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Τοποθετήστε το επικάλυμμα αμέσως πάνω στο φιλμ
Sigan και ρολάρετέ το. Συνεχίστε στο δεύτερο μέρος
του επικαλύμματος με τον ίδιο τρόπο.
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Τοποθετήστε προσεκτικά την ταινία Sigan περιμετρικά
σε όλους τους τοίχους και τα δομικά στοιχεία που
υπάρχουν. Έτσι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσετε τη
συγκολλητική δύναμη στις ακραίες περιοχές.
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Το επικάλυμμα του δαπέδου μπορεί να πατηθεί άμεσα
μετά από τη συγκόλληση. Το επικάλυμμα μπορεί να
αφαιρεθεί μετά από χρόνια χωρίς υπολείμματα.
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