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„VX-SL“ Silicone Wax  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

skystas vaškas su silikonu marmuro, granito ir kito akmens poliravimui  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Produkto aprašymas: 

Skysta priemon÷ bet kokios rūšies akmens poliravimui. Gali būti naudojama tiek rankomis, tiek 
automatin÷se vaškavimo mašinose. Trumpas džiuvimo laikas leidžia operacijas atlikti labai 
greitai. D÷l paprasto taikymo gali būti naudojamas ant nelygių sienų bei paviršių, tokių kaip 
statulos ar vazos. Priemon÷ suteikia spalvą ir veidrodinį blizgesį.  Ypatinga formul÷ apsaugo 
akmenį nuo dr÷gm÷s poveikio.  

Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens poliravimui 

• Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui 

Techniniai duomenys: 

Spalva pusiau skaidri 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1,48 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Skystas vaškas „VX-SL“ su silikonu gali būti naudojamas rankiniu bei automatiniu būdu.  

Rankinis naudojimas:Tolygiai paskleiskite priemonę ant vaškuojamo paviršiaus (paviršius privalo 
būti visiškai švarus). Leiskite priemonei padžiūti 5-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros). 
Geriausiam rezultatui pasiekti būtina poliruoti su sausa minkšta šluoste, nerudyjančio plieno vilna 
arba šepečiu. Taip pat galima poliruoti su elektrine poliravimo mašina. 

Automatinis naudojimas: Skystas vaškas „VX-SL“ idealiai tinka plytelių ir plokščių gamybos 

linijose, sukomplektuotose kartu su automatin÷mis vaškavimo mašinomis.  

Specialūs patarimai: 

• Aukštesn÷je temperatūroje vaško įsig÷rimas į akmenį yra geresnis. 

• Jeigu priemon÷ naudojama grindims, rekomenduojama būti atsargiems, nes grindys gali 
tapti šiek tiek slidžios. Slidumas sumaž÷s po periodinio grindų valymo. 

• Nerekomenduojama priemones naudoti sintetiniams paviršiams kaip plastikas, guma, 
linoleumas ir pan. 

• Atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuot÷s prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
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Vieno litro priemon÷s naudojant poliruotam marmurui ir granitui pakanka 40-50 kv.m. 
Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemon÷s pakanka 20-30 kv.m. 
 
Įpakavimas: 
 
Indai po 1L , 5 L, 30 L. 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  


