AKMENS VALIKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

“AS22” ANTISLIP CLEAN AND POLISH
---------------------------------------------------------------------------------------------------priemon÷ valymui ir poliravimui, sumažina poliruotų grindų slidumą
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Produktas paprastai ir greitai natūralaus akmens grindų priežiūrai. Naudojama tiek tiesiog
poliruotoms, tiek ir vašku padengtoms grindims. Priemon÷ atgaivina spalvą ir sugrąžina blizgesį
grindims, saugo jas nuo d÷mių ir batų žymių. Priemon÷ gali būti naudojama valymui
automatin÷mis mašinomis ir didelių erdvių, tokių kaip prekybos centrai, kinoteatrai, oro uostai
priežiūrai. Ypatinga formul÷ sumažina poliruotų grindų slidumą.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito ir kt. natūralaus akmens valymui
Dirbtinio ir lieto akmens, cemento valymui

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

su baltu atspalviu
1,00 +/- 0,02
5,5 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Valant rankomis:
Atskieskite 150-200 ml priemon÷s viename litre gryno vandens, naudokite grindų šluostę, leiskite
grindims išdžiūti. Kai grindys išdžiūsta, galima nupoliruoti minkštu, švariu ir sausu audiniu, kad
gražiai blizg÷tų.
Automatiniam valymui:
Atskieskite produktą tiesiai valymo mašinos talpoje santykiu nuo 1:15 iki 1:20.
Specialūs patarimai:
•
•

Siūloma naudoti šiltą vandenį, neviršyti rekomenduojamų skiedimo kiekių.
Prieš naudojant atidžiai perskaitykite instrukciją ant pakuot÷s.

Padengimas:
Vieno litro priemon÷s pakanka 50-70 kv.m.
Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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