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OLD AGE
Oživujúci/ farbu vylepšujúci prostriedok, odpudzujúci vodu a olej so spevňujúcim účinkom.
OLD AGE predstavuje ďalšie doplnenie v škále ochranných prostriedkov General s oživujúcim efektom.
Produkt pôsobí vďaka rozpúšťadlám s pomalým vyparovaním a nízkou toxicitou, preniká do hĺbky aj do
minimálnych mikroskopických pórov materiálu a poskytuje ošetrovaným povrchom mnohostranné efekty:
-

MOKRÝ A VYLEPŠUJÚCI EFEKT: nežltne, stabilný voči poveternostným činiteľom;

-

OCHRANNÝ NEPREMOKAVÝ EFEKT: pôsobí odpudzujúco voči vode a oleju a vytvára bariéru proti
nečistotám, ktorá v každom prípade udržuje nezmenenú prirodzenú priedušnosť ošetrovaných
materiálov.

-

SPEVŇUJÚCI A PROTIPRACHOVÝ EFEKT: vďaka jeho legujúcim vlastnostiam, vlastnostiam sieťovania
a povahe prítomných polymérov, ktoré sa trvalo pripevňujú k ošetrovanému materiálu.

Funkcia: Mokrý efekt, vylepšenie farieb, nepremokavosť, ochrana, spevnenie, efekt proti prachu.
Línia: Ochranný prostriedok

Profesionálny použitie

Indikácie: Vytvára trvalú ochrannú vrstvu proti nečistotám zakotvenú v póroch materiálu, ktorá oživuje
zafarbenie materiálu a impregnuje a spevňuje jeho štruktúru. Maximálny oživujúci efekt sa dosiahne jeho
aplikáciou na mnohofarebné povrchy.
Materiály: Na všetky kamenné a pórovité materiály, obzvlášť flambované povrchy, kefované, leštené,
pieskované. Nie je vhodný pre biele materiály alebo veľmi svetlé.
Spôsob použitia: Príprava povrchov: Dôkladne vyčistiť povrchy na ošetrenie, ktoré musia byť suché,
absorbujúce a bez akýchkoľvek stôp cudzích látok alebo drobivých častí.
Aplikácia: Aplikovať šúchaním čistou bavlnenou handrou alebo tampónom, aby sa podporilo preniknutie.
Nechať pôsobiť 10 – 15 minút, potom druhou suchou a čistou handrou odstrániť prípadné nevsiaknuté
nadbytky produktu ešte skôr, ak sa tieto vysušia na povrchu, aby sa predišlo neodstrániteľným kruhom
a matovaniam v prípade vysušenia.
Pozor: Nikdy nestúpať na ošetrený povrch pred jeho úplným vysušením počas 24 hodín. Old Age je
pripravený na použitie a je veľmi koncentrovaný; všeobecne nie je potrebná druhá aplikácia. Vždy aplikovať
minimálne množstvo produktu a po 24 hodinách zhodnotiť, či je potrebné ďalšie zosilnenie. Na dosiahnutie
lepšieho výsledku, po úplnom vysušení možno leštiť kefou vybavenou leštiacou plsťou.
Test: Produkt je ťažko odstrániteľný, preto je vždy nevyhnutné vykonať predbežný test pred aplikáciou, aby
sa zhodnotila kompatibilita produktu s materiálom, získaný efekt po vysušení a aby sa získalo predbežné
schválenie objednávateľa.

Zloženie: Zmes polymérov funkcionalizovaných do organických rozpúšťadiel.
Technické údaje: Vyparovanie rozpúšťadla 30 – 60 minút (podľa podmienok okolitého prostredia).
Odhadovaná priemerná spotreba 100 – 200 g/m² (podľa pórovitosti materiálu).
Poznámky: Produkt na báze rozpúšťadla. Odporúča sa použitie rukavíc a aplikácia v dobre vetraných
priestoroch. Pre ďalšie informácie o bezpečnosti konzultovať relatívny bezpečnostný list.
Dôležité: Ťažko odstrániteľný produkt: Vždy odstraňovať prípadné nadbytky nevsiaknutého produktu skôr,
ako sa vysuší na povrchu. Vo vonkajšom prostredí neaplikovať na vlhké povrchy alebo pred dažďom.
Balenia: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l
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

