AKMENS POLIRUOKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

MYTHOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------skystas poliravimo vaškas intensyvaus eismo erdv÷ms
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Mythos yra industrin÷ poliravimo priemon÷. D÷l naujos formul÷s ir gamybos proceso ši naujos
koncepcijos priemon÷ yra puiki marmuro, granito, mozaikos poliravimui ir apsaugai. Rezultatas –
didelis atsparumas vandeniui, detergentams, nusid÷v÷jimui. Rekomenduojama naudoti ant
intensyvaus eismo poliruotų grindų, kur būtina sukurti apsaugą arba kur grindys yra pažeistos ir
reikia atstatyti blizgesį ir prailginti naudojimą neribotą laiką. Mythos sukuria labai ploną sluoksnį
ant grindų, suteikdamas puikią ir spalvą išryškinančią išvaizdą.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens poliravimui
Dirbtinio ir lieto akmens gaminių poliravimui

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
9,5 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Gerai išplaukite grindis (rekomenduojama naudoti Detergent LEM-3). Nuo grindų turi būti
pašalinta sena vaško danga ar riebalai. Labai išpurvintoms grindims rekomenduojame naudoti
Cleaner UltraStripper. Po plovimo labai gerai išskalaukite ir leiskite grindims išdžiūti.
Išdžiūvusias grindis tolygiai denkite atskiestu vašku su dr÷gna šluoste. Leiskite išdžiūti,
nevaikščiokite.
Nupoliruokite vilnos audiniu arba grindų poliravimo mašina. Gausite puikų rezultatą.
Periodiškam grindų plovimui turi būti naudojamas vanduo su Detergent LEM-3.
Specialūs patarimai:
•
•
•
•
•

Kuo ilgiau poliravimo priemon÷ pasilieka ant paviršiaus, tuo geresnis galutinis rezultatas.
Tik vidaus naudojimui, nerekomenduojame naudoti išor÷je, nes priemon÷ neatspari
ekstremalioms oro sąlygoms.
Rekomenduojame naudoti šiltą vandenį.
Rekomenduojame visada vašką atskiesti santykiu 1:5.
Atidžiai perskaitykite instrukcijas ant pakuot÷s.

Padengimas:

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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Vienu litru priemon÷s galima nupoliruoti nuo 50 iki 100 kv.m poliruoto paviršiaus.
Įpakavimas:
Indai po 1L , 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.
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