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OPIS
 
4PROTECTION
idealnie zabezpiecza różnego rodzaju powierzchnie
chłonne wewnątrz pomieszczeń
przed uszkodzeniami codziennego użytkowania. Jest
odporny na czyszczenie i
zmywanie.
 
Buduje bardzo
delikatną barierę ochronną, nie tworzącą powłoki i nie
mającą negatywnego
wpływu na końcowy efekt estetyczny, który pozostaje miły
dla oka i dotyku.
Może być nakładany
na różne powierzchnie, pod warunkiem, że są one spójne,
chłonne i suche.
Wykorzystując
synergiczne działanie składników fluorowęglowych i
parafinowych nadaje
powierzchniom dobrą wytrzymałość na wiele substancji
rozpuszczalnych w wodzie i
w oleju.  Zapobiega powstawaniu tłustych
osadów oraz ogranicza tworzenie się grzybów i glonów.
 
Dzięki swoim
właściwościom jest odpowiedni do zabezpieczania i
dekoracji powierzchni
pionowych w łazienkach i kuchniach. 
 
Kremowa formuła
produktu zapewnia łatwość stosowania i wydajność.
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
 
Produkt może być nakładany na:
 
-Wykończenia dekoracyjne o charakterze
mineralnym
 
-Wykończenia dekoracyjne o charakterze
organicznym
 
-Farby wodorozcieńczalne 
 
-Materiały kamienne, wapienne, marmurowe,
kamienie naturalne lub imitacje kamienia.
 
-Ścianki z cegły.
 
-Powierzchnie betonowe.
 
Nałożenie produktu
na bardzo matowe powierzchnie zmienia ich estetykę.
 
Do czyszczenia
powierzchni należy używać suchej szmatki z tkaniny.
 
 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
 

- Charakter spoiwa: Dyspersja wodna wosków
z modyfikacją fluorowęglową.
 
- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: 1,01
± 0,05 g/ml
 
- Lepkość w opakowaniu: kremowa pasta.
 
- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg.
wzg. 65%): na dotyk 30 minut; całkowite wyschnięcie po 4
godzinach.
 
- Optymalną wodoodporność i olejoodporność
uzyskuje się zazwyczaj po 5 dniach od nałożenia produktu.
 
 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 
Wszystkie
powierzchnie:
 
przed nałożeniem 4PROTECTION powierzchnie muszą być
zwarte, spójne, suche.
 
Przed przystąpieniem do powlekania
powierzchni produktem zabezpieczającym 4PROTECTION
należy odczekać co najmniej
24 godziny od nałożenia wykończeń cienkowarstwowych i
co najmniej 48 godzin od
nałożenia marmorino lub podobnych materiałów o
charakterze mineralnym.
 
 
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA
 
- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: Pędzel, szmatka z wełny lub tkaniny
- Rozcieńczanie: pierwsza warstwa z 15% wody, dla
następnych warstw produkt gotowy do użytku bez
rozcieńczania.
- Liczba warstw: 2 lub więcej w zależności od wymaganego
stopnia nasycenia. Druga warstwa ma być nakładana do 2
godzin od nałożenia pierwszej.
- Produkt wysycha w ciągu 4 godzin, powierzchnie
traktowane produktem muszą być chronione przez co
najmniej 12 godzin przed deszczem i intensywnymi
strumieniami wody.
 
- Sposób nakładania: 
Rozprowadzić cienką warstwę 4PROTECTION za pomocą
pędzla lub szmatki.
Kiedy powierzchnia pokryta 4PROTECTION jest sucha w
dotyku, należy ją wypolerować szmatką. 
Powierzchnie mogą być polerowane zarówno ręcznie, jak i
za pomocą polerki rotacyjno-orbitalnej z odpowiednią
nakładką wełnianą.
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- Orientacyjna wydajność: jest bardzo uzależniona od
rodzaju wykończenia lub od pokrywanego materiału. Dla
gładkich, średniochłonnych powierzchni maksymalna
wydajność wynosi 15 m2/l na warstwę.
- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
- Do konserwacji i czyszczenia powierzchni pokrytych
produktem 4PROTECTION należy używać szmatki z
tkaniny lub z mikrofibry, suchej lub zwilżonej wodą, zależnie
od rodzaju
czyszczenia.
Powierzchnie wykazują dobrą wytrzymałość na wiele
różnych substancji standardowo stosowanych w
gospodarstwie domowym.
Zaleca się jednak szybkie usunięcie agresywnych
substancji i przemycie powierzchni wodą, aby uniknąć jej
przedłużonego narażenia na szkodliwe działanie. 
Aby usunąć szczególnie oporny brud można zastosować
wodę z płynem do mycia podłóg.
Nie używać silnie zasadowych lub kwasowych środków
odkamieniających, które mogą uszkodzić powierzchnię
pokrytą preparatem 4PROTECTION.
 
BARWIENIE
 
Produkt jest dostępny jako bezbarwny -
neutralny (0001) 
 
 
MAGAZYNOWANIE
 
Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C
Minimalna temperatura przechowywania: +5°C
Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od
daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej
temperaturze.
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
 
Nie wchodzi w zakres dyrektywy EU 2004/42/EC (dekr.
legisl. 161/2006)
 
Podczas stosowania produktu należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
po użyciu nie zanieczyszczać środowiska opakowaniami,
dokładnie wysuszyć pozostałości produktu i zutylizować je
jak odpady specjalne. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie usuwać pozostałości produktu
do kanalizacji, do cieków wodnych ani do gruntu.
Dodatkowe informacje znajdują się w karcie
charakterystyki.
INFORMACJE DODATKOWE
 
Środek
zabezpieczający nie tworzący powłoki, na bazie dyspersji
wodnej wosków z
modyfikacją fluorowęglową.
Wykorzystując
synergiczne działanie składników nadaje powierzchniom
dobrą wytrzymałość na
wiele substancji rozpuszczalnych w wodzie i w oleju,
zapobiega powstawaniu

tłustych osadów oraz ogranicza tworzenie się pleśni i alg.
Wydajność:
pokrywa maksymalnie 15 m2/l na warstwę zależnie od
chłonności
wykończenia.
Dostawa i nałożenie
materiału ................. € za m2.

Firma SAN MARCO GROUP gwarantuje, że informacje zawarte w
niniejszej karcie są zgodne jej najlepszą wiedzą naukowo-techniczną
oraz z jej doświadczeniem, jednakże nie może ponosić żadnej
odpowiedzialności za uzyskane wyniki, ponieważ nie ma kontroli nad
warunkami stosowania opisywanych produktów. Zaleca się
każdorazowe sprawdzenie, czy dany produkt jest odpowiedni do
planowanego użycia. Niniejsza karta unieważnia i zastępuje
wszystkie jej wcześniejsze wersje.
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