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Risplend
Čistenia a voskovanie mramoru, žuly, pálenej hliny a keramiky.
Produkt na čistenie – voskovanie na vodnatej báze, založený na modifikovaných akrylových polyméroch,
voskoch, leštiacich látkach a hygienizačných prostriedkoch. Ľahká aplikácia a dlhá životnosť , prejavuje
extrémnu flexibilitu prispôsobujúc sa rôznym typom materiálov. Po vysušení ostáva príjemný satinovo lesklý efekt. Po vysušení, ak je povrch leštený, vďaka zvláštnym voskovým zložkám sa na lesklých povrchoch
dosahuje zrkadlový lesk.
Funkcia: Čistič a voskovač na vodnatej báze s protišmykovým účinkom.
Línia: Údržba
Indikácie: Vhodný na trochu alebo stredne špinavé povrchy, ktoré sa chcú chrániť voskovou vrstvou so
satinovo – lesklým efektom.
Materiály: Vhodný na akékoľvek povrchy (lepšie ak sú pórovité): mramor, žula, pálená hlina, mozaiková
podlaha, aglomeráty, porcelánová kamenina, atď...
Spôsob použitia: Za normálnych podmienok sa môže používať čistý alebo zriedený s vodou na 10-20% (napr.
1-2 litre Risplendu v 10 litroch vody). Čistým mopom alebo bavlnenou handrou, ktoré boli navlhčené
v čistom alebo zriedenom Risplende, prejsť po čistenom povrchu a silnejšie pošúchať na špinavších
miestach. Neoplachovať. Nechať vysušiť produkt ešte predtým, ako sa bude chodiť po podlahe. Vysušený
povrch sa môže vyleštiť bežným leštiacim strojom. Ak sa chcú dosiahnuť lepšie výsledky, odporúča sa
pravidelné používanie produktu.
Test: Odporúča sa predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia vhodného riedenia, spotreby
a po vysušení dosiahnutého estetického efektu.
Zloženie: Zmes vody, povrchovo aktívnych látok, mydiel, voskov, filmotvorných látok a látok prírodného
pôvodu. Aktívna zložka viac ako 20%.
Technické údaje: Premenlivé spotreby podľa typu podlahy a stupňa želaného lesku.
Stabilita – Životnosť: Produkt neznáša mrazy.
Poznámky: Súčinné zloženie viacerých voskov a povrchovo aktívnych látok umožňuje ľahké odstraňovanie
špiny a zároveň na povrchu ostáva tenký, lesklý a dobre priľnavý film. Po vysušení , úkon leštenia zvýrazňuje
žiarivosť voskového filmu. Čistí a leští už pri jednej aplikácií bez potreby oplachovania.
Dôležité: Po vysušení sa leštenie môže vykonávať ručne, alebo ešte lepšie leštiacim strojom vybaveným
mäkkou plsťou. Produkt rešpektuje životné prostredie a zanecháva príjemnú kvetovú vôňu, preto sa široko
využíva v súkromných a verejných lokáloch (reštaurácie, hotely, spoločenstvá).

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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