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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

APRETURNO SREDSTVO ZA LOŠČENJE LAKIRANEGA PARKETA
Samološčilno sredstvo za vzdrževanje lakiranih lesenih lamelnih in gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Odlična obnovitvena moč
 - Se hitro posuši
 - Sijajen končni videz

PODROČJE UPORABE: 
- Gotovi podi
- Lakirane površine
- Laminat
- PVC, linolej ali vinilne talne obloge
- Marmor ali keramične površine

UPORABA NI PRIMERNA:
- Na oljenih talnih oblogah
- Na vpojnih talnih oblogah ali nelakiranih parketih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund
Poraba: 50–60 g/m2

Čas sušenja: 25–30 minut
Temperatura uporabe: od +10 do +30 °C
Uporaba/orodje: čista krpa 
Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje: Steklenice po 1 l - kartoni z 12 kosi

Omejitve uporabe:

Proizvod nanesemo enakomerno brez predhodnega poliranja
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Ne uporabljamo v vlažnih prostorih
Ne uporabljamo na vpojnih površinah (nelakiranih) 
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste 
Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)

PRIPRAVA PODLAGE: 
Površina mora biti lakirana in dobro očiščena z nevtralnim čistilnim sredstvom (na primer z našim Parquetpro).

NANOS: 
Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C). BRILL 
nanesemo z vlažno krpo in pustimo, da se posuši. Preprečimo kopičenje proizvoda. Ne poliramo. Vedno nosimo 
primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OPOMBA: sredstvo lahko odstranimo z našim proizvodom DECERLEGNO (glej tehnični list).
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