
Kiehl-Legnodur-TiGloss
2-komponentowa powłoka permanentna, samonabłyszczająca się

Dyspersja poliuretanowa schnąca podobnie jak lakier, niezawierająca
plastyfikatorów
Grubość warstwy do 25 μm
Produkt certyfikowany wg norm DIN 18032, DIN EN 13036 i DIN EN 14904
Film ochronny odporny na ścieranie, łatwy do czyszczenia
Dalsza pielęgnacja powłoki po czyszczeniu na sucho
Usuwanie filmu metodą czyszczenia gruntownego na mokro nie jest
możliwe
Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
Duża odporność na chemikalia, np. środki do dezynfekcji rąk

Obszar zastosowania
Do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane olejami do drewna lub zabezpieczone lakierem.
Ponadto znajduje zastosowanie na elastycznych pokryciach podłogowych nadających się do pokrycia powłoką oraz
na posadzkach jastrychowych.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków
antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Przed użyciem należy zmieszać Kiehl-Legnodur-TiGloss (1 komponent)
z drugim składnikiem Kiehl-Durator. Natychmiast mocno wstrząsnąć. Zostawić na 5 minut. Przygotowaną w ten sposób
2-komponentową powłokę należy zużyć w ciągu 6 godzin. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać
przeciągów podczas używania i schnięcia produktu.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie parkietu przed pielęgnacją wyczyścić na sucho (pad Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastyczne pokrycia
podłogowe należy umyć gruntownie (Veroclean, 3 L na 8 L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, na których położono
wcześniej Kiehl-Legnodur, należy wyczyścić na sucho padem Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Powstały pył usunąć.
Nakładanie powłok:
W zależności od chłonności powierzchni 2‒3 warstwy w odstępie ok. 90 minut.
Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. W
razie potrzeby po pierwszym naniesieniu wykonać międzyszlif za pomocą pada Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Zużycie:
30,0 ml/m² na warstwę.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem.

Skład produktu
Dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, środki rozpuszczalne w wodzie, środki konserwujące.
wartość pH (koncentratu) : ok. 7,5
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j1908115 5 L kanister z PCR + 100 ml Kiehl-Durator (karton) 112


