ITYS- technický list

General
Chemical engineering

MONOCERA BEZ ROZPÚŠŤADIEL- je tekutou formulou výlučne na báze špeciálnych
mikroemulzií voskov a bez rozpúšťadiel s ohľadom na životné prostredie.
Početné typy voskov, hlavne prírodných, zaručujú mnohostrannosť použitia produktu a mnohostranné
pôsobenie, ktoré sa ťažko dosahuje pomocou jediného produktu.
Hlavnou prednosťou je mimoriadna leštiaca schopnosť, ktorú zaručuje prítomnosť vysokého percenta
tvrdých voskov a výborný antistatický, protiprachový efekt, ktorý prispieva k výraznejšiemu efektu
čistoty a lesku.
Je obzvlášť vhodný na leštené kamene: mramor, žula, tvrdé prírodné kamene.
MONOCERA BEZ ROZPÚŠŤADIEL sa rýchlo vysušuje bez zanechania fľakov na povrchu, odpudzuje
vlhkosť a hromadenie prachu; počas aplikácie vykonáva jemný čistiaci efekt tak, že odstraňuje menšie
stopy nečistôt.

Fukcia: tekutý vosk na báze vody.
Línia: Ochranné prostriedky.
Profesionálny produkt.
Indikácie: Ochranný voskový film na lesklé povrchy: zvýrazňuje lesk materiálu.
Materiály: Vhodný na lesklé povrchy, ale aj trochu opotrebované.
Spôsob použitia: Naniesť na čistý povrch čistou bavnenou handrou a pošúchať s cieľom umožnenia
penetrácie. Keď sa po niekoľkých minútach od aplikácie povrch vysuší, vyleštiť druhou handrou alebo
leštiacim strojom s cieľom dosiahnutia vysokého lesku.
Test: Vždy vykonať na malom povrchu predbežný test s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po
vysušení dosiahnutého estetického efektu a skutočne dosiahnutého stupňa lesku.
Zloženie: Zmes v oskov a mikroemulzií.
Technické údaje:
Rýchle sušenie- 5- 10 minút(podľa podmienok okolitého prostredia: teplota, vlhkosť, vetranie, atď...)
Odhad spotreby- 100- 200gr/m² (podľa absorbcie materiálu).
Produkt na báze vody neznáša mráz: Uchovávajte v teple v rozmedzí 5- 30°C.
Poznámky: Produkt bez rozpúšťadiel s ohladom na životné prostredie. Počas aplikácie sa odporúča
používanie nepremokavých rukavíc.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Ďalšie informácie môžu byť získané z etikety alebo relatívneho bezpečnostného listu.
Dôležité: Súčinné zloženie viacerých voskov. Na povrchu ostane tenká vosková vrstva, ktorá je
dobre priľnavá a leštiteľná. Najlepšie výsledky sa dosahujú na čistýcha suchých povrchoch.

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.
PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

