Čištění a ošetřování

Marmor-Naturstein Farbvertiefer
Zvýrazňovač barevné struktury mramoru

Technické údaje
Spotřeba

1 l na cca 5–10 m²

Skladovatelnost
Skladovat v suchu a chladu při max. teplotě
25 ˚C cca 3 roky.

Způsob použití

Vlastnosti

Impregnační roztok určený k okamžitému použi-

Jednoznačné přednosti:
   připravený k okamžitému použití
   zvýrazňuje barvu a strukturu
   nežloutne
   odolný vůči posypové soli

tí, který zlepšuje vzhled, zvýrazňuje barvu
a strukturu bez zvýšení lesku. Ošetřené plochy
jsou lépe chráněny proti vnějším vlivům a snadněji se udržují. Přípravek je určen pro porézní
a nasákavý přírodní a umělý kamen jako např.
vymývaný beton, žulu, břidlici, vápenec apod.
Přípravek je vhodný pro údržbu vnitřních i venkovních ploch.
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Pracovní postup

Balení

Podklad:
Podklad musí být suchý, čistý a nasákavý. Nečistoty odstraňte
přípravkem Knauf Öl- und Fettentferner.

dóza 1 litr

EAN 9002943054844

Výrobní č. 00069257

Postup při použití:
Přípravek naneste stejnoměrně pěnovým válečkem nebo štětcem. Doba schnutí činí cca 30 minut. Na plochy, které se vyznačují horší nasákavostí nebo jsou jemně broušené, je třeba nanášet přípravek pouze v tenké vrstvě. Přípravek není vhodný pro
leštěné plochy.
Doplňující informace:
Přípravek je odolný proti posypové soli a nežloutne. Pro běžné
čištění doporučujeme mýdlo Knauf Bodenseife. Po odpaření
rozpouštědla je přípravek zdravotně nezávadný. Přípravek je
chemický výrobek a musí se uložit mimo dosah dětí.
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Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

@ info@knauf.cz

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: +420 272 110 111

CZ/08/08
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