
2K PU Elastic
Professionellt system för ytbehandling av PVC - och linoleum golv 

För bästa 
kvalité med  
minimal insatts



Vattenbaserad 2K PU – ytbehandling 
för renovering av PVC och Linoleum 

SAICOS 2K PU Elastic är vattenburen och baserad på polyu-
retan. Produkten är framtagen för att renovera ytskyddet 
och att appliceras som installationsbehandling på alla vari-
anter av PVC -och linoleumgolv. 

SAICOS 2K PU Elastic har en konstruktion och innehåll som 
bidrar till säker och enkel användning.  

Produkten har en mycket god vidhäftning, hög elastici-
tet och skapar en naturlig matt yta som blir mycket slit-
stark, smutsavvisade och resistent mot vanligt förekom-
mande desinfektionsmedel. Ytorna blir lättstädade och 
enkla att underhålla. 

Glossgrade: Matt

Art.nr 9600
› 2K PU Elastic ‹

time-saving 
WITHOUT PRIMER

application with 
AQUA-ROLLER

1x

for HYGIENICALLY
SENSITIVE objects

Video

›› Tillbehöret Hardener 2K ska alltid användas!

›› renovera istället för att byta ut
›› enkel och säker att använda
›› mycket bra vidhäftning och hög elasticitet
›› DIBT godkännande Z – 157. 20 – 208. DIBT godkänd 

även tillsammans med2 K PU tillbehören.
›› DIN 68861 – Part 1 
›› stegsäkerhet R9
›› 1L/10 m2 (1 applicering)



2K PU system
tillbehör och rengöringsprodukter  

› Tillbehör ‹

Förhöjer stegsäkerheten till R10. 
Förslag på användningsområden är i 
publikaytor med särskilt ställda krav 
om stegsäkerhet och trappor, ramper, 
bad – och omklädningsrum. 

Tillsatsmedlet SAICOS Hardener 2K ingår 
i produktsystemet och ska alltid blan-
das ner i 2k PU Elastic före att applice-
ring sker. Mixad produkt ska användas 
inom 1 – 1 ½ timme.

Hardener 2K 
Art.nr 9608 - Förpackning: 0,45L

Anti-Slip R10
Art.nr 9616 - Förpackning: 0,45L

Slow Down
Art.nr 9619 - Förpackning: 0,45L

Förlänger produktens öppentid, rekom-
menderas att använda vid applicering 
på stora golvytor och  vid ett inomhus-
klimat med förhöjd temperatur och låg 
relativluftfuktighet (RF).

Är ett grovrengöringsmedel som är speciellt framtagen för 
nollställning av PVC - och linoleumgolv före att applice-
ring sker med SAICOS 2K PU Elastic/Hardener 2K.

Produkten är ett koncentrat som ska spädas med kallt vat-
ten (3 L / 10 L Vatten) och avlägsnar effektivt hårt fastnad 
smuts och kan appliceras manuellt med mikrofibermopp 
eller maskinellt.

Se till att all upplöst smuts och rester från produkt är nog-
grant avlägsnat före applicering sker med SAICOS 2K PU 
Elastic/Hardener 2K.

›› Snabb och effektiv grovrengöring

›› Avlägsnar hårt sittande fläckar och fastnad smuts 

›› Snabb hantering och korta torktider

› Basic Cleaner ‹
 Art.nr 8124

Kombinationsmöjligheter:
2K PU Elastic Anti-Slip R10 Slow Down

2K PU Elastic   

Anti-Slip R10  

Slow Down  



Golvvård
från dagligt städ till uppfräschning och underhåll

SAICOS COLOUR GmbH · Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg · q +49 2583 3037-0 · p +49 2583 3037-10 · info@saicos.de · www.saicos.de SW
E 

· 0
4.

20
18

› Golvvård ‹

Ecoline  
Wash Care
Art.nr 8101Eco – lösningsmedelsfritt 
koncentrat

Ecoline  
Magic Cleaner
Art.nr 8125Eco  – lösningsmedelsfritt 
koncentrat

Ecoline  
Refresher
Art.nr 8106Eco – koncentrat

Produkten ska spädas med kallt vatten 
(1:10) och är ett effektivt grovrengö-
ringsmedel avsedd att avlägsna hårt 
sittande smuts och fläckar. Används 
före applicering av Ecoline Refresher.

Produkten ska spädas med kallt vatten 
(5 ml / 2,5 L Vatten) och rengör skon-
samt och effektivt utan att skapa en 
film – eller svepmärken på golvytan.

Produkten ska spädas med kallt vatten 
(1:10) och fräschar upp nedslitna - och 
mattade lackytor.

Rätt produkt vid rätt tillfälle:
2K PU Elastic Basic Cleaner Ecoline Wash Care Ecoline Magic Cleaner Ecoline Refresher

Installationsbehandling 

Renovering 

Dagligt städ 

Veckovis städning  

Halvår / periodiskt underhåll 

Basic Cleaning 

Svåra fläckar 

Certifiering:

SAICOS COLOUR GmbH

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DIBt-Grundsätzen

DIN EN 
14342:2008-09
Z-157.20-208 DIN 51130

steg säkerhet
DIN 68861 - Del 1
kemiskt resistans


