General
Chemical engineering
Technický list: Autolucidante
Samoleštiaci prostriedok na bočné hrany, rohy a okraje.
Predstavuje ideálnu alternatívu tradičného mechanického leštenia mramoru a prírodného kameňa na ťažšie
dostupných miestach (napr. bočné hrany, rohy, okraje, retuš, atď.). Formulácia na báze rozpúšťadla uľahčuje
jeho vstrebávanie tak, aby bol účinný počas dlhého časového obdobia vo vnútornom a aj vonkajšom
prostredí.
Funkcia: Chráni a leští ošetrované povrchy, uľahčuje leštenie aj na ťažšie dostupných miestach.
Línia: Samoleštiaci prostriedok

Profesionálny produkt

Indikácie: Vytvára nepatrnú lesklú vrstvu, ktorá oživuje a zvýrazňuje farby.
Materiály: Obzvlášť určený na mramor; vhodný aj na všetky typy pórovitého materiálu, pri ošetrovaní
ktorého sa odporúčajú opakované aplikácie.
Spôsob použitia: Aplikovať na suché, čisté a nemastné povrchy pomocou štetca alebo tampónu. Po
prechode brusiva Č.4, pošúchať , aby produkt lepšie prenikol do materiálu a vyhýbať sa hromadeniu
produktu na povrchu. Po vysušení je možné vykonať druhú aplikáciu s cieľom zosilnenia želaného efektu. Po
vysušení sa odporúča vyleštiť leštičkou, ktorá je vybavená plsťou Merino, aby sa zvýraznil lesklý efekt.
Test: Vždy vykonať predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po
vysušení dosiahnutého estetického efektu.
Zloženie: Roztok z prírodných a syntetických polymérov v organických rozpúšťadlách. Aktívna látka približne
20%.
Technické údaje: Sušenie: 5 – 30 minút (podľa podmienok okolitého prostredia a typu ošetrovaného
materiálu).
Poznámky: Jedná sa produkt na báze rozpúšťadla. Odporúča sa aplikácia v dobre vetraných miestnostiach
a použitie nepremokavých rukavíc. Ďalšie informácie možno odvodiť z etikety a z relatívneho
bezpečnostného listu.
Dôležité: Aplikovať na úplne suché a čisté povrchy. Neaplikovať na podlahy a/alebo obloženia.
Balenia: 250ml, 1l, 5l
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

