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General
Chemical engineering

Universal-

Samoleštiaci a oživujúci prostriedok.

Ideálny produkt na rýchle a účinné leštenie všetkých povrchov. Jeho použitie umožňuje zvýrazniť lesk
dosiahnutý pomocou tradičného mechanického leštenia a obnoviť lesk povrchov, ktoré čiastočne stratili
pôvodnú žiarivosť. Obnovuje, leští a čistí prírodný kameň a heterogénne materiály. Vďaka prítomnosti
vhodných rozpúšťadiel je schopný preniknúť do materiálu, rozpustiť a pôsobiť aj tam, kde je silné
znečistenie.

Funkcia: Čistí, oživuje a leští, antistatický efekt.
Línia: Samoleštiaci prostriedok
Profesionálny produkt
Indikácie: Impregnačný produkt. Preniká do pórov ošetrovaného materiálu, dodáva okamžitý lesk
a antistatický efekt, ktorý zabraňuje usadzovaniu prachu.
Materiály: Mramor, žula, leštený prírodný kameň, výrobky z bronzu, oceľ a chrómované kovy.
Spôsob použitia: Pomocou bavlnenej handry natrieť produkt na suchý povrch. Nechať pôsobiť (približne 1
minútu), jemným šúchaním utrieť prípadný zvyšok produktu pomocou čistej a jemnej handry, aby sa
uľahčilo preniknutie do materiálu a aby sa predišlo fľakom.
Test: Vždy vykonať predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po
vysušení dosiahnutého estetického efektu a stupňa skutočne dosiahnutého lesku.
Zloženie: Obsahuje organické rozpúšťadlá rýchleho vyparovania, silikónové oleje. Aktívna látka približne
30%.
Technické údaje: Sušenie: 10 – 20 minút podľa podmienok okolitého prostredia (teplota, vlhkosť, ventilácia,
atď.) a typu ošetrovaného materiálu. Produkt nie je v žiadnom prípade filmogénny, nevytvára vrstvu a dá sa
opakovane aplikovať.
Poznámky: Jedná sa produkt na báze rozpúšťadla: horľavý. Pri manipulácií s produktom sa odporúča
použitie nepremokavých rukavíc a aplikácia v dobre vetraných miestnostiach. Ďalšie informácie možno
odvodiť z etikety a z relatívneho bezpečnostného listu.
Nepoužívať na povrchy, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá; v prípade pochybností vždy vykonať predbežný test
zlúčiteľnosti s materiálom.
Dôležité: Aplikovať na úplne suché a čisté povrchy.

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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