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Natural Stone Care Kit
--------------------------------------------------------natūralaus akmens priežiūros rinkinys
------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Rinkinys, specialiai sukurtas kasdienei natūralaus akmens paviršių priežiūrai, puikiai tinkantis
stalviršiams, židiniams, vonios staleliams, paminklams ir kt. Rinkinys susideda iš trijų priemonių,
kurių pakanka visiškai akmens paviršių priežiūrai:
Multiclean (200 ml): subalansuoto PH dezinfekuojantis valiklis, kuris buvo sukurtas specialiai
valyti akmens paviršiams per keletą minučių, nepažeidžiant akmens.
Superseal (200 ml): vandens ir riebalų repelentas, apsaugantis paviršius nuo skysčių
prasiskverbimo. Nepakeičia akmens spalvos.
StonePolish (200 ml): kasdienio naudojimo poliravimo priemon÷, kuri išlaiko akmens paviršius
pirmin÷s puikios išvaizdos.
Panaudojimas:
•

Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens priežiūrai

Techniniai duomenys:
Valiklis Multiclean:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH

Permatoma
1 KG/L
8,5

Impregnantas Superseal:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH

Permatoma
0,810 KG/L
n÷ra duomenų

Poliravimo priemon÷ Stonepolish:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH

Balta
1 KG/L
8

Naudojimo instrukcija:
Multiclean:
Papurkškite Multiclean tolygiai ant paviršiaus, kad pašalintum÷te likučius ir purvą. Valykite
paviršių švariu ir minkštu audiniu, gerai nuplaukite. Leiskite paviršiui visiškai išdžiūti. Multiclean
giliai absorbuos akmens poras ir pakels purvą į paviršių, sugrąžindamas tikrąjį akmens paviršiaus
blizgesį. Procedūrą galite pakartoti, kad pašalintum÷te sunkiai įveikiamas d÷mes.
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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Superseal:
Pakratykite buteliuką ir tolygiai užpurkškite ant akmens paviršiaus. Naudodami švarią šluostę
arba šepetį, paskirstykite priemonę, įsitikindami, kad visas paviršius yra padengtas. Perteklių
pašalinkite švaria šluoste. Kor÷tam akmeniui reik÷s antro padengimo. Pakartokite procedūrą po
dviejų valandų nuo pirmo padengimo. Jeigu pasteb÷site susidariusią pl÷velę po antros
procedūros, nedelsiant sudr÷kinkite švarią šluostę su Superseal ir pašalinkite perteklių. Stipriai
patrinkite, kad pasišalintų pl÷vel÷.
StonePolish (200 ml):
Norint išlaikyti akmens paviršius švarius ir blizgančius, naudokite Stone Polish taip dažnai, kaip
norite. Užpurkškite StonePolish plonu sluoksniu tolygiai ant paviršiaus ir naudodami minkštą,
švarią šluostę be pūkelių valykite sukamaisiais judesiais.
Padengimas:
200 ml priemon÷s naudojant marmurui ir granitui pakanka 6-8 kv.m. Kalkakmeniui, smiltainiui,
betonui vieno litro priemon÷s pakanka 2-3 kv.m.
Įpakavimas:
Indai po 0,2 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.
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