AKMENS POLIRAVIMO PASTA
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

SPP
---------------------------------------------------------------------------------------------------ypatinga pasta-vaškas natūralaus akmens poliravimui ir atnaujinimui
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Pastos konsistencijos priemon÷ bet kokios rūšies akmeniui poliruoti. Ypatinga chemin÷ sud÷tis
leidžia priemonei greitai išdžiūti. Naudojama kaip baigiamoji priemon÷ natūraliam akmens
paviršiaus blizgesiui išgauti. Užpildo mažiausias poras akmenyje, suteikia blizgesį, apsaugo
akmenį nuo vandens įsig÷rimo. Priemonę taip pat siūloma naudoti, kai reikia atnaujinti senų,
blizgesį praradusių medžiagų pirminį poliravimą. Galima pasirinkti skirtingas spalvas skirtingų
medžiagų poliravimui ir priežiūrai.
Panaudojimas:
Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens poliravimui
Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui

•
•

Techniniai duomenys:
Spalva

Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Bespalv÷ (neutraliai
balkšva), juoda, raudona,
ruda, geltona, žalia
1,4 +/- 0,02
n÷ra duomenų
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Paviršius turi būti švarus ir sausas. D÷mes,
(rekomenduojama naudoti valiklį Detergent LEM-3).

pel÷sius,

nešvarumus

būtina

nuvalyti

Paskirstykite priemonę tolygiai ant poliruojamo paviršiaus naudodami švarią šluostę. Leiskite
išdžiūti maždaug 10 minučių ir nupoliruokite. Rankiniam poliravimui rekomenduojama naudoti
specialią metalinę kempin÷lę. Greitam poliravimui naudokite poliravimo mašiną su veltinio disku
arba šluoste mažu greičiu. Grindų priežiūrai galima naudoti poliravimo mašiną su specialia
metaline kempine arba poliravimo paklotu.
Specialūs patarimai:
•
•
•
•
•

Prieš plokšt÷s poliravimą rekomenduojama ją pašildyti, kad priemon÷ greičiau ir geriau
įsigertų į paviršių.
Kuo ilgiau priemon÷ pabūna ant paviršiaus tuo geresnis galutinis rezultatas.
Būtina atkreipti d÷mesį, kad grindys kuriam laikui gali tapti slidesn÷s. Slidumas sumaž÷s
po keleto dienų nuo grindų valymo ir plovimo, tačiau blizgesys išliks.
Rekomenduojama nenaudoti priemon÷s ant sintetinių medžiagų kaip plastikas, guma,
linoleumas ar kt.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite informaciją ant pakuot÷s.
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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Padengimas:
Marmuro ir granito poliravimui 1 kg priemon÷s pakanka 40/50 kv.m. Jei apdirbamas kalkakmenis,
smiltainis, betonas, 1 kg priemon÷s pakaks 20/30 kv.m.
Įpakavimas:
Indai po 0,35 kg, 1,3 kg, 6 kg, 20 kg.
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.

Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
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