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ANTI-GRAFFITI STRIP-VAPOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

skysta priemon÷, skirta apsaugoti natūralų akmenį nuo grafiti
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Skysta mikrokristalinio vaško pagrindo priemon÷, skirta apsaugoti nuo rašymo, piešimo ir pan.
skystais ir purškiamais dažais ant fasadų, statulų, dekoracijų ir sienų. Specialios formul÷s d÷ka
Strip Vapor užpildo medžiagos poras (leisdama akmeniui kv÷puoti) ir neleidžia dažams įsigerti į
akmenį. Padengia nepastebimu, nematomu sluoksniu. Valant dažus, priemon÷s sluoksnis bus
pašalintas naudojant aukšto sl÷gio plovimo mašiną su karštu vandeniu arba garais. Pašalinant
apsauginio vaško sluoksnį, bus pašalinti ir dažai.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

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

(nebent

Gelsva
1,00
8,5 +/- 0,02
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. D÷m÷s, pel÷siai ir kiti nešvarumai turi būti kruopščiai nuvalyti,
kitaip bus sunku juos pašalinti po priemon÷s panaudojimo. Priemonę galima padengti naudojant
minkštą šluostę, šepetį arba purškiant tiesiai ant paviršiaus. Padenkite priemonę tolygiai.
Rekomenduojama priemonę padengti dviem sluoksniais, kad impregnavimas būtų geresnis.
Priemon÷ nekeičia akmens spalvos, gali suteikti matiškumo, tod÷l, jei reikia, kad akmuo blizg÷tų,
papoliruokite, naudodami minkštą, švarią šluostę. Po padengimo palaukti 12 valandų, kol
priemon÷ visiškai polimerizuosis ir prad÷s teikti apsaugą.
Strip Vapor apsaugo nuo daugelio prekyboje esančių dažų, tačiau gali būti, kad kai kurie bus
atsparūs valymui. Tokiu atveju rekomenduojame naudoti dažų valiklį Wall Clean.
Specialūs patarimai:
•
•
•
•

Labai įgeriantiems paviršiams rekomenduojami du priemon÷s sluoksniai, kuriuos reikia
padengti su 30-ties minučių pertrauka.
Akmuo turi būti sausas prieš padengimą.
Dengiant statulas, vazas, dekoracijas būtina atkreipti d÷mesį į siūles ir tarpus.
Atidžiai perskaitykite instrukciją ant pakuot÷s prieš naudojimą.

Padengimas:
Vienu litru priemon÷s galima padengti 10-15 m2. Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro
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priemon÷s pakaks 5-10 m2.
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.
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