AKMENS KRISTALIZATORIUS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

VETRO-GLASS
---------------------------------------------------------------------------------------------------kristalizavimo priemon÷ marmuro ir dirbtinio akmens atnaujinimui
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Priemon÷ skirta natūralių kalkinių grindų, mozaikos, dirbtinio marmuro baziniam kristalizavimui.
Priemon÷ sustiprina paviršių, suteikdama ilgai trunkantį poliravimo efektą, panašų į poliravimą,
kuris yra išgaunamas tradiciniu gamykliniu poliruokliu. Skysta formul÷ ir nesud÷tingas naudojimas
leidžia sumažinti darbo laiko sąnaudas ir išvengti grindų šlifavimo.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, travertino 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

Skaidri su baltu atspalviu
1
3,5 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Gerai išplaukite grindis (rekomenduojame naudoti Detergent Lem - 3 arba DecerDos labai
purvinoms ir senoms grindims). Labai pažeistoms grindims ir ypač stipriam purvui pašalinti
naudokite Cleaner Ultrastripper.
Gerai išskalaukite (seno vaško ir riebalų p÷dsakai turi būti visiškai pašalinti). Įpilkite Vetroglass į
purkštuvą ir purkškite tolygiai ant paviršių (nuo 1 iki 3 m2). Nupoliruokite iš karto su poliravimo
mašina ir l÷tai dirbkite iki priemon÷s išdžiūvimo. Džiūdamas VetroGlass ant paviršiaus sukurs
kristalizacijos termocheminę reakciją. Po padengimo rekomenduojame naudoti skystą vašką
RR/1, kad apsaugotum÷te poliravimą.
Specialūs patarimai:
•
•
•
•

Po grindų išplovimo leiskite joms visiškai išdžiūti.
Rekomenduojame dengti 1-2 m2 vienu metu.
Venkite VetroGlass varv÷jimo ant grindų ir stenkit÷s nepalikti priemon÷s pertekliaus ant
marmuro.
Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s prieš naudojimą.

Padengimas:
Vienu kilogramu priemon÷s galima padengti 30-40 m2 grindų. Padengimas gali keistis,
priklausomai nuo grindų būkl÷s ir medžiagų rūšies.

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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Įpakavimas:
Indai po 1 kg, 5 kg, 25 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
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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