Renovatie van in gebruik zijnde trappen:
Trappen in een kantoor of bedrijfsruimte horen bij de sterkst belaste oppervlakken.
Bij de renovatie met een nieuwe textiele bedekking is snelheid geboden. Werkonderbrekingen zijn niet mogelijk; de trap moet steeds begaanbaar blijven en ook na het leggen
van de bedekking meteen weer kunnen worden betreden. Daarnaast moeten de werkzaamheden
worden uitgevoerd zonder hinder te veroorzaken wat betreft geur, stof, vuil of geluid.
Hiervoor biedt Thomsit technisch hoogwaardige producten voor de gehele systeem opbouw,
van de voorbehandeling van de ondergrond tot het lijmen van de vloerbedekking, die zich
qua snelheid en veiligheid onderscheiden en die een renovatie tijdens gebruik mogelijk maken.

Bezoek ons op:
www.thomsit.nl

Thomsit systeemoplossingen: snel en veilig!

Voorbereiden:
Oude bedekking weghalen en losse delen zorgvuldig verwijderen
met een sterke industriële stofzuiger.
• Beschleunigte Trockungszeit
• Universell für Altuntergründe geeignet
• Sehr emissionsarm

Egaliseren:
Thomsit RS FIX reparatiemiddel
Voor snel egaliseren/opvullen van 0 - 4 mm laagdikte
Zeer snel legklaar na slechts ca. 30 minuten.
• Snel uithardend
• Geen voorbehandeling nodig
• Egaliseert de ondergrond perfect, ook als oude lijmresten niet
geheel kunnen worden verwijderd

Lijmen:
Thomsit DT 700 Drytack-tape voor trapsystemen
Voor het direct lijmen van vele soorten trapbedekking
Elke traptrede blijft steeds bruikbaar, omdat er in
tegenstelling tot het gebruik van contactlijm geen
uitdamptijd noodzakelijk is.
• Kan direct worden belast
• Zeer sterk hechtend
• Snel en schoon te gebruiken
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Tip van de expert:
De tape kan nog gemakkelijker worden afgesneden als het lemmet van het mes
vochtig is gemaakt of is ingesmeerd met een beetje crème. Het helpt ook om voor
het begin van de werkzaamheden de handen eerst met crème in te smeren.
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Dit snelle en schone renovatiesysteem van Thomsit voldoet aan de hoogste eisen wat betreft de arbeidsveiligheid, de
kwaliteit van de binnenlucht en het milieu. De zeer emissiearme producten zijn voorzien van het Duitse milieukeurmerk
DER BLAUE ENGEL en/of het kwaliteitskeurmerk GEV-Emicode EC 1plus/EC 1plus-R.

