CoVer 1, 2, 3 en 4 zijn producten op basis van nano-technologie. Het actieve
natuurlijke bestanddeel ( 20 nm Tio2 of Sio2) is opgelost in water of alcohol en
verzegelt elk vetvrij en droog materiaal.
Het is zeer milieuvriendelijk, volstrekt neutraal en niet toxisch.
Het legt een onzichtbare beschermende laag over het oppervlak.
Door de uiterst kleine partikels kan evenwel waterdamp evacueren.
Deze beschermende laag is zeer indringend en zeer sterk waardoor vuil en stof dat
achtergelaten wordt na bevochtiging zich niet meer kan vastzetten op het
oppervlak. Opdrogende kalkneerslag (douchewanden)kan niet meer, ook niet in
een behandelde kop thee of andere drank…
Vuil op stoffen kan niet meer indringen in de vezel, wel nog tussen de vezels, maar
is eenvoudig weg te spoelen.
Natuursteen , gebakken baksteen of ander mineraal materialen (vb beton) neemt
geen vuil meer op en behoud zijn structuur zonder visuele veroudering.
Metalen zoals oa. inox worden toch vies en vuil, met CoVer4 kan vettigheid, zweet
of andere vervuiling die bacteriën kunnen inhouden zich niet hechten. De alcohol
doodt bovendien de bacteriën bij het aanbrengen. Dit maakt ook het onderhoud
veel gemakkelijker.
Toepassingen: Steeds goed schudden voor gebruik!

CoVer 4

Alle metalen en werkt bacteriologisch, voorkomt vinger

afdrukken
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Gebruik: product verstuiven op het zuivere oppervlak en met
verzadigd doek rond wrijven, 24 uur laten uitharden en
eventueel opblinken met een zacht doek. Goed verluchten!
Het toegepast product is niet vorstgevoelig, UV bestendig (vergeelt niet), water en
olieafstotend.
CoVer2 en 4 zijn op alcoholbasis, maw. een brandbaar product waarvoor de
nodige voorzorgen dienen genomen te worden.
De alcoholdampen kunnen slaperigheid veroorzaken.
Opslag: Gesloten en vorstvrij, blijft het minstens 9 maanden goed.
Duur: op sleetgevoelige oppervlakten de behandeling om de 6 maand controleren
en zo nodig terug aanbrengen.(oa. Vloeren en gebruiksvoorwerpen)
Wanden en gevels, om de 5 à 10 jaar controleren en zo nodig bijwerken.
Stoffen die veel gewassen worden na ongeveer 40 wasbeurten herbehandelen.
Tapijten en meubelstoffen , al naargelang gebruik nazien en zo nodig bijwerken.
Andere zoals parasols om de 2-4 jaar nazien en zo nodig bijwerken of
herbehandelen.
Parket kan enkel behandeld worden als hij
niet voordien met olie of wax behandeld werd. Voor hout buiten is het product
niet efficiënt omdat hout leeft en de poriën open trekt waardoor de behandeling
zijn doel verliest. Alle houten oppervlakten en panelen (meubels enz) kunnen wel
doeltreffend behandeld worden op voorwaarde dat ze niet geboend, geolied of
met oliehoudend product behandeld werden!
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