
DEKORAČNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE INTERIÉRY

Séria 321

4PROTECTION

POPIS
 
4PROTECTION je ideálny na ochranu savých povrchov
rôznej povahy v interiéri, ktoré môžu byť poškodené
každodenným používaním. 
Vytvára veľmi jemnú vratnú ochrannú bariéru bez tvorby
filmu, odolnú voči bežnému čisteniu a umývaniu, ktorá
nepoškodzuje výsledný estetický efekt príjemný na pohľad
a na dotyk.
Pri využití synergie fluorouhlíkových a parafínových zložiek
poskytuje povrchom dobrú odolnosť voči mnohým látkam
rozpustným vo vode a oleji. Potláča usadzovanie mastnej
nečistoty a obmedzuje tvorbu plesní a rias.
Je možné ho aplikovať na povrchy rôznej povahy, ktoré
musia byť súdržné, savé a suché. 
Vďaka svojim vlastnostiam je vhodný na ochranu a
dekoráciu vertikálnych povrchov kúpeľní a kuchýň. 
Krémová forma umožňuje jednoduché a účinné použitie.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na:
- Dekoratívne záverečné úpravy minerálnej povahy
- Dekoratívne záverečné úpravy organickej povahy
- Vodou riediteľné farby
- Kamenné materiály, vápenaté materiály, mramory,
prírodné alebo rekonštruované kamene.
- Obkladové tehly.
- Povrchy z betónu.
Nanášanie na zvlášť matné povrchy mení ich estetický
vzhľad.
Na čistenie povrchov používajte suchú tkanú látku.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Povaha pojiva: vodná disperzia voskov s fluorouhlíkovou
úpravou.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05
g/ml
- Viskozita balenia: krémová pasta.
- Zasychanie (pri 25 ℃ a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
30 minút, úplné po 4 hodinách.
- Ideálne vlastnosti odolnosti proti vode a oleju sa bežne
dosiahnu po 5 dňoch po nanesení.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Pre všetky povrchy:
pred aplikáciou 4PROTECTION musia byť povrchy
kompaktné, bez narušenia súdržnosti, suché.
Pred vykonaním ochranného náteru pomocou
4PROTECTION počkajte aspoň 24 hodín od nanesenia
organických záverečných úprav s malou hrúbkou a aspoň
48 hodín v prípade mramorových alebo podobných náterov
minerálnej povahy.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +5 ℃ / Max. +35 ℃
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 ℃ / Max. +35 ℃

Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: štetec, vlnené alebo tkané plátno
- Riedenie: prvá vrstva s 15 % vody, pre nasledujúce vrstvy
je prípravok pripravený na použitie. 
- Počet vrstiev: 2 alebo viac, v závislosti na požadovanom
stupni saturácie.  Druhú vrstvu aplikujte do 2 hodín od
nanesenia prvej vrstvy.
- Prípravok vyschne už v priebehu 4 hodín, ale ošetrené
povrchy je potrebné chrániť pred narážajúcou vodou po
dobu najmenej 12 hodín.
 
- Spôsoby použitia:
Naneste jednu jemnú vrstvu 4PROTECTION pomocou
štetca alebo plátna. 
Keď je povrch ošetrený pomocou 4PROTECTION suchý na
dotyk, vyleštite ho látkou.
Povrchy je možné leštiť buď ručne alebo pomocou rotačnej
leštičky vybavenej vhodnou vlnenou násadou. 
- Približná výdatnosť: je veľmi ovplyvnená typom záverečnej
úpravy alebo pokrývaného materiálu. Hladké, stredne savé
povrchy sa pokrývajú s maximálne 15 m2/l na vrstvu
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
- Pri údržbe a čistení povrchov ošetrených pomocou
4PROTECTION používajte tkanú látku alebo látku z
mikrovlákna, suchú alebo navlhčenú v závislosti od typu
čistenia.
Povrchy majú dobrú odolnosť voči veľkému množstvu látok
bežného použitia v domácnosti.
Je dobrým pravidlom vodou rýchlo odstrániť agresívne
alebo čistiace látky, aby sa zabránilo dlhému kontaktu. 
Na odstránenie zvlášť odolnej nečistoty je možné použiť
vodu a čistiaci prostriedok na podlahy.
Nepoužívajte silno alkalické alebo kyslé prostriedky na
odstraňovanie usadenín, mohli by poškodiť povrch natretý s
4PROTECTION
 
ZAFARBENIE
 
Produkt je dostupný neutrálne bezfarebný (0001).
 
USKLADNENIE
 
Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
 
Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal.
legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).
 
Používať produkt podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly
roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a
spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky
do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie
informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov. 
 
HESLO TEXTU
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DEKORAČNÝ OCHRANNÝ PROSTRIEDOK PRE INTERIÉRY

Séria 321

4PROTECTION

Vratný ochranný prostriedok, ktorý netvorí film, na báze
vodnej disperzie voskov a fluorouhlíkovej úpravy
4PROTECTION séria 321.
Pri využití synergie fluorouhlíkových a parafínových zložiek
poskytuje povrchom dobrú odolnosť voči mnohým látkam
rozpustným vo vode a oleji, potláča usadzovanie mastnej
nečistoty a obmedzuje tvorbu plesní a rias.
Výdatnosť: pokryje sa maximálne 15 m2/l na vrstvu v
závislosti od savosti záverečnej úpravy.
Dodávka a pokládka materiálu .................€ na m2.
 

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.
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