Prisma Steinprotektor
Pielęgnacja kamienia
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Właściwości
Dyspersja pielęgnacyjna, która poprzez polerowanie maszyną High- Speed wytwarza na
powierzchni wysoki połysk i powoduje, że jest ona odporna na ścieranie i antypoślizgowa.
Powierzchnie kamienne zabezpieczone Prismą odpierają brud i są odporne na zmywanie.
Utracony połysk w wyniku tarcia mechanicznego można przywrócić poprzez punktowe
ulepszenie filmu pielęgnacyjnego metodą spray. Ślady po chodzeniu można usunąć
bezproblemowo maszyną High- Speed i padem Multi-Disc. Warstwę pielęgnacyjną można
usunąć częściowo bez użycia środka do mycia gruntownego w ramach mycia intensywnego.
Tym samym odpada kosztowne i czasochłonne mycie gruntowne.

Skład
Emulgatory, woski, dyspersje tworzywa sztucznego, związki pomocnicze, zmiękczacz.
pH (koncentratu): ok 8,5

Obszar zastosowania
Do wszystkich chłonnych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego takich jak: marmur,
granit, beton poddany obróbce, trawertyn. Nie nadaje się do kamionki z mikroporami i
powierzchni kamiennych na wysoki połysk.

Sposób użycia
Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach.
Nie rozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim.
Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.
Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:
W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.
Położenie produktu grubymi warstwami prowadzi do wzmożonego
powstawania śladów po chodzeniu.
Pielęgnacja późniejsza po myciu intensywnym:
1-2 warstwy co ok. 30 min.
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Polerowanie:
Wyschniętą warstwę pielęgnacyjną należy utwardzić poprzez polerowanie
maszyną szybkoobrotową (ok.1000 obr./ min.) i padem Multi-Disc.
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Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego
filmu pielęgnacyjnego:
Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze
spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./ min.).

Zużycie na m²

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
2/5 L kanistrów w kartonie
200 L beczka

Art.-Nr. j 21 06 05
Art.-Nr. j 21 06 72
Chronić przed mrozem!
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Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę
Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na warstwę
Mycie metodą spray: 1,5 ml

