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Aanbrengen Coprox kalei:
Stap 1 :
Reinig de gevel met een stoomcleaner of hoge druk reiniger als er groene aanslag of vuil op
zit.
Laat de gevel opnieuw drogen.
Loszittende delen verwijderen en reparties uitvoeren

Stap 2 Opbouw:
Behandel de gevel als deze zeer poreus is of kleine haarscheurtjes heeft eerst met Cobond.
Laat de Cobond 24 uur drogen
De meng verhouding van de Coprox Kalei is :
25 kg dualcoat
1 ltr Cobond
9 ltr water
Maak niet meer als 10 kg per keer aan (10kg DC+ 400 ml cobond+3.6 ltr water)
Blijf het mengsel wel regelmatig roeren. Wanneer het produkt toch een beetje lobbig wordt
mag je extra water toevoegen
Breng de kalei met een blokwitter of kwast op en verdeel dit gelijkmatig
1 laag is met deze mengverhouding normaal gezien voldoende
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Onderhoud beton bladen :
Het onderhoud van de bladen is heel simpel.
Bladen kunnen gereinigd worden met warm / heet water. Alle schoonmaakmiddelen vermijden omdat deze
zeepresten kunnen bevatten ,en deze kunnen kleine kringen onder de coating veroorzaken die niet meer
wegtrekken.
Koffie en andere warme dranken dienen binnen een korte tijd verwijderd te worden van het oppervlak.
Na het schoonmaken van de bladen met water kunnen er in het oppervlak donkere kleine verkleuringen
ontstaan,
Deze verkleuringen trekken doorgaans binnen een bepaalde tijd altijd weg.
Het is wel zo dat als de oppervlakte door puntbelasting beschadigd raakt, de seal laag onderbroken wordt en
hier meer kans op vervuiling ontstaat.
Dit kan men repareren doormiddel van de beschadiging in te sprayen met de protectiespray en na droging een
druppel blanke transparante nagellak hier op aan te brengen ( dit geeft wel altijd een iets donkere verkleuring )
Verder kan men de bladen extra beschermen door ze in te sprayen met protectiespray. Bij ingebruikname van
het blad 1x en daarna 1x per maand.
De bladen hebben dus een betonachtige uitstraling en houd dus in dat hier allemaal ongeregeldheden in te
zien zijn, wij noemen dit “ Perfect Imperfecties”.
Kleine putjes en barstjes horen hier dus bij , ook het gevlamde en gevlekte oppervlakte geven de uitstraling van
echt beton.
Alle bladen zijn dus uniek door het hand gesmeerde karakter .
Een hete pan op het oppervlakte plaatsen is niet aan te raden en snijden op het blad ook niet, dit kan kringen
en krassen veroorzaken.
Gebruik altijd onderzetters en placemats zonder weekmakers en vermijd zoveel mogelijk eten, vetten en oliën,
deze kunnen ook verkleuringen veroorzaken.
TTC verleent geen garantie op gebruik sporen en de eventuele hierdoor ontstane vlekvorming!
Men dient zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het blad.
Voor eventuele vragen wat betreft dit technisch blad kunt u altijd een vraag stellen via de mail of telefoon.
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