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URČENÍ

Ochraňuje povrch neleštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb , keramických dlažeb, terracoty
s nepravidelným povrchem před znečistěním. Vytváří ochranný film na ploše povrchu.
Hodí se jako dokončovací nátěr pro ochranu terakoty, přírodních kamenů a neleštěných aglomerátů.

PŘEDNOSTI

Ideální pro mrazuvzdorné keramické dlažby se strukturovaným, protiskluzovým povrchem ve vysokých
provozních oblastech, kde po aplikaci zaručuje výborné protiskluzové vlastnosti.
Vysoko lesklý efekt bez leštění.
Neředí se: připravený na použití
Aplikace:
Ochrana neleštěných mrazuvzdorných keramických dlažeb: neředěný přípravek naneste mopem, anebo
útěrkou na povrch dlažby. Počkejte dokud přípravek úplně nezaschne. Pokud je třeba, aplikujte přípravek
ještě jednou. Nechoďte po ošetřeném povrchu dříve než přípravek úplně nezaschne.

NÁVOD

Ochrana dlažeb typu terracota a neleštených prírodních kamenů: neředěný přípravek naneste mopem,
anebo útěrkou na povrch a počkejte dokud přípravek úplně nezaschne.
Vytvoří lesklý povrch bez potřeby přelešťování.
UPOZORNĚNÍ: Nechoďte po ošetřeném povrchu a neaplikujte další dokud přípravek úplně nezaschne.
Výrobek není odolný proti mrazu . Skladujte při pokojové teplotě. Před samotnou aplikací udělejte test
na malé ploše. Použití vosků se nedoporučuje na venkovní plochy, na mokré plochy a na místa, kde se
drží voda.

SPOTŘEBA

Údržba 1:20
Odstraňování vosku 1:5
Čištění přír. kamenů 1:5

1L - 50 m2
1L - 40 m2
1L - 30 m2

BALENÍ

1 litr – 12ks v balení

INFO

Obsahuje: vodní emulze z akrylových polymerů, polyethylenové vosky, zvlhčující živice, změkčovače a
aditiva (konzervační látky, antipěnové složky).
Vzhled: mléčná bíla kapalina Zápach: charakteristický akrylátový Hustota: 1,023 kg / litr pH: 9

5 litrů – 4ks v balení

Doba trvanlivosti neomezená.
Skladovací teplota od 5° do 30° C. Aplikační teplota od 10° do 30° C.

BEZPEČNOST

Žádné nebezpečí - bezpečnostní štítky anebo varování nejsou vyžadované, protože výrobek není
klasifikovaný jako nebezpečný podle platných předpisů.

