
GÉL SO ZJASŇUJÚCIM ÚČINKOM NA VODNEJ BÁZE

kód 1110000

SBIANCANTE PER LEGNO

POPIS
 
SBIANCANTE PER LEGNO je gélový produkt špecificky
vyvinutý na čistenie a odstraňovanie škvŕn nenatieraných
drevených obkladov, ktoré boli vystavené vplyvom počasia.
Jeho gélová forma, pripravená na použitie, zabezpečuje
rýchly a do hĺbky pôsobiaci účinok, odstraňuje sivé
sfarbenie, škvrny a nečistotu bez toho, aby menil štruktúru
dreva alebo odfarboval drevené oleje.
 
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
 
Vhodný na:
- Drevené povrchy a predmety v exteriéri ako stoly, lavice,
stoličky, panely, besiedky, kvetináče atď.
 
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
- Objemová hmotnosť: 1,05±0,05 kg/l pri 20 °C
- Farba: priesvitná
- Vzhľad: gél
- Zápach: charakteristický
- pH=3 
- Pred použitím premiešajte. Neriediť.
 
PRÍPRAVA PODKLADU
 
Skontrolujte, či je drevený povrch neopracovaný, bez
náterov. V prípade potreby odstráňte stopy pomocou
SVERNICIATORE SM10 kód 5610014 a prípadne obrúste
jemným brúsnym papierom.
SBIANCANTE PER LEGNO naneste výdatne pomocou
štetca v smere vlákien dreva s mechanickým účinkom
trenia.
Nechajte pôsobiť 10-15 minút. Prípadne pretrite kefou s
tvrdým vlasom, aby sa zlepšil čistiaci účinok. Výdatne
opláchnite vodou.
Na zvlášť sčernetých povrchoch aplikáciu zopakujte.
Na vysušený povrch naneste zvolený ochranný produkt.
 
NÁVOD NA POUŽITIE
 
Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75 %
Teplota podkladu: Min. +5 ℃ / Max. +35 °C
- Náradie: štetec.
- Riedenie: pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: aplikujú sa 1 alebo niekoľko vrstiev až do
úplného vyčistenia povrchu.
- Čistenie náradia sa vykonáva vodou po použití.
- Približná výdatnosť: 4-6 m2/l podľa znečistenia a savosti
dreva.
Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na danom
podklade na stanovenie spotreby. 
 
ZAFARBENIE
 
- - - - -
 
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 oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006
 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu.
Výrobok používať podľa platných hygienických a
bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať
zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre
zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať
mimo dosahu detí. V prípade požitia sa ihneď poradiť s
lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať
zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do
prostredia. Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov.
 
HESLO TEXTU
 
SBIANCANTE PER LEGNO kód 111000, regeneračný
prostriedok na drevené povrchy na vodnej báze.
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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