ITYS- technické listy

General
Chemical engineering

Charakteristika:

Extra mille- Vosk na mramor, aglomeráty, žulu, keramiku.
Špecifická formulácia na podlahy z mramoru, travertínu, benátskej dlažby; obzvlášť určený na lesklé
povrchy. Vyvážená prítomnosť voskov s odlišnými vlastnosťami rozširuje pole aplikácie zaručujúc
dlhodobú ochranu a vysoký stupeň lesku ošetrovaných povrchov. Prítomnosť emulgátorov dodáva
slabší čistiaci efekt. Produkt sa dá viacnásobne aplikovať a viackrát leštiť.
Funkcia: Oživujúci a leštiaci prostriedok.
Línia: Ochranné prostriedky
Profesionálny produkt - Domácnosť
Indikácie: Na použitie vo vnútornom prostredí. Vytvára ochrannú voskovú vrstvu, ktorá sa dá leštiť.
Materiály: Prírodné kamene, mramor, žula, cement, pálená hlina, aglomeráty, keramika, leštené
a/alebo pórovité materiály všeobecne.
Spôsob použitia: Aplikovať produkt taký aký je pomocou bavlnenej handry na ošetrovaný povrch. Po
vysušení leštiť pomocou handry alebo stroja na leštenie podláh.
Zloženie: Produkt na báze vody. Obsahuje prírodné a syntetické polymérové vosky. Aktívna látka viac
ako 20%.
Technické údaje: Spotreba: 30 – 100 g/m² podľa typu materiálu.
Stabilita – životnosť: Vodná emulzia: produkt neznáša mrazy.
Neskladovať pri teplotách nižších ako 5°C a vyšších ako 35°C.
Dodržiavať uvedené podmienky a v originálnych zapečatených nádobách je produkt stabilný
minimálne jeden rok.
Poznámky: Produkt na báze vody. Môže sa aplikovať aj na mokré povrchy. Po vysušení je možné
ľahko aplikovať druhú vrstvu produktu, môže sa riediť aj vo vode a to podľa želaného stupňa lesku.
Dôležité: Produkt rešpektuje životné prostredie a zanecháva príjemnú vôňu; preto sa vo veľkom
využíva na súkromných a verejných miestach.

Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich
laboratórnych skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú
formálnu záruku. Čo sa týka zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť
je obmedzená na nákupnú cenu produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné
alebo jednoznačné škody vyplývajúce z použitia produktu mimo našej priamej kontroly.
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