General
Chemical engineering
Technický list

Monocera
Pastovitý vosk na mramor, žulu a prírodný kameň.
Pastovitý vosk je na báze rozpúšťadiel. Základná verzia je neutrálna, ale je k dispozícií aj v týchto farbách:
čierna, zelená, žltá, červená. Odporúča sa na všetky typy kameňa vysokej, strednej a nízkej pórovitosti
a absorbcie, na ktorom má impregnačný a oživujúci efekt, maskuje menšie nedostatky a zvýrazňuje
žilkovania, tak aby sa bol kameň krajší bez zmeny jeho prírodného vzhľadu. Pastovitá konzistencia uľahčuje
dávkovanie a aplikáciu aj na menších povrchoch (stoly, kamenné dosky, vázy, prahy, atď.). Prítomnosť
tvrdých voskov umožňuje dosiahnutie najlesklejších povrchov, vo vzťahu k lešteniu.
Funkcia: Pastovitý vosk na báze rozpúšťadiel.
Línia: Ochranný prostriedok

Profesionálny použitie

Indikácie: Vhodný na všetky povrchy, ktoré chcem chrániť pomocou voskovej vrstvy.
Materiály: Vhodný na akékoľvek pórovitý povrch: mramor, žula, prírodné a umelé kamene.
Spôsob použitia: Rozotrieť čistou bavlnenou handrou a pošúchať s cieľom lepšej penetrácie produktu. Po
vysušení pristúpiť k lešteniu druhou handrou alebo strojom na leštenie, aby sa dosiahol vysoký stupeň
lesku.
Test: Vždy vykonať predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po
vysušení dosiahnutého estetického efektu a skutočne dosiahnutého stupňa ochrany.
Zloženie: Zmes voskov a organických rozpúšťadiel.
Technické údaje: Čas vyparovania rozpúšťadiel: 5 – 15 min (podľa podmienok okolitého prostredia: teplota,
vlhkosť, vetranie, atď.).
Odhadovaná spotreba: 70 – 150 g/m2 (podľa pórovitosti materiálu a želaného stupňa lesku).
Stabilita – Životnosť: Skladovať na suchom mieste, v dobre zavretých originálnych baleniach pri teplote 5 –
15 °C.
Poznámky: Produkt na báze rozpúšťadiel; horľavý. Odporúča sa použitie nepremokavých rukavíc a aplikácia
v dobre vetraných priestoroch. Ďalšie informácie je možné odvodiť z etikety a z relatívneho bezpečnostného
listu.
Dôležité: Súčinné zloženie viacerých voskov. Na povrchu ostane tenká leštiteľná a dobre priľnavá vrstva.
Odporúča sa použitie produktu na čistých a 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

