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Postup pro APLIKACI PRODUKTU:

1.  Ošetřovaný povrch očistěte přípravkem PRE CLEANER čistým hadříkem, dbejte na rovnoměrné očištění celého
     povrchu.
2.  Připravte dvousložkový výrobek: protřepejte AKTIVÁTOR (ANTI-ACID ACTIVATOR) a poté jej nalijte do přípravku
     ANTI-ACID PROTECTION. Přiloženou dřevěnou tyčinkou míchejte roztok po dobu nejméně 2 minut.
Poznámka k přípravě:
Přípravek ANTI-ACID PROTECTION dobře promíchejte a zkontrolujte, zda se přípravek neusazuje na dně a zda je
zcela rozpuštěný a homogenní. To samé proveďte s aktivátorem, promíchejte, dokud není roztok zcela homogenní.
V případě rozmíchání vlastního množství, připravte směs smícháním 3 dílů přípravku FORMULA 131 ANTI-ACID
PROTECTION a 1 dílu přípravku FORMULA 131 ANTI-ACID ACTIVATOR (dávka 75 % + 25 %). Smíchaný konečný
produkt se musí jevit jako homogenní mléčně zbarvená kapalina.

3.  Vyčistěte váleček pomocí přiložené lepicí fólie.
4.  Polovinu smíchaného produktu nalijte do plastové misky na rovném povrchu.
5.  Sestavte váleček a namočte jej do produktu, přičemž dbejte na rovnoměrné rozetření roztoku po celém válečku.
6.  Přípravek nanášejte na povrch pomalými a pravidelnými pohyby, vyvíjejte tlak, abyste povrch dobře a rovnoměrně
     navlhčili. Válečkem přejíždějte také pod úhlem, abyste produkt vyrovnali i na okrajích. Jakmile je celý povrch
     navlhčený, začněte po něm válečkem jezdit rychleji, ale bez tlaku. Tímto postupem postupně odstraníte bubliny
     vzniklé při nanášení výrobku. Tento poslední krok může nějakou dobu trvat, postupujte tak dlouho, dokud bublinky
     nebudou velmi malé nebo zcela nezmizí. Pokud je to možné, když skončíte, protřepejte  povrch. Tím ještě více
     usnadníte prasknutí bublin.
7.  Počkejte 30 minut a aplikaci opakujte s použitím druhé poloviny roztoku.
8.  Nechte nátěr vytvrdnout nejméně 24 hodin. Před zahájením dalšího opracování se ujistěte, že je zcela suchý a
     vytvrzený.

Postup pro MATNOU úpravu povrchu:
9. S bruskou použijte brusný arch SCOTCH-BRITE™ 7448 (suchý proces). Nevyvíjejte tlak a vždy provádějte
     krouživé pohyby bez změny směru otáčení.

Postup pro LEŠTĚNOU úpravu povrchu:
10. S bruskou použijte brusný arch SCOTCH-BRITE™ 7448 (suchý proces). Nevyvíjejte tlak a vždy provádějte
      krouživé
      pohyby bez změny směru otáčení.
11. Pokračujte s kotoučem 3M™ PURPLE FINISHING FILM ABRASIVE DISC 260L P1500 (suchý proces).
      Nevyvíjejte nadměrné množství tlaku, aby nedošlo k poškození naneseného nátěru. Pravidelně kontrolujte, zda
      brusivo není zcela spotřebováno (ztrácí bílou barvu a mění barvu na fialovou); pokud je opotřebované, použijte
      nové.
      Pokračujte, dokud nebude povrch zcela hladký.
12. Pokračujte s použitím kotouče 3M™ TRIZACT™ P1000 (mokrý proces). Použijte trochu vody pod kotouč.
      Nevyvíjejte tlak a provádějte krouživé pohyby. Pokračujte, dokud kotouč nepřestane "drhnout" a nebude klouzat 
      po povrchu bez tření.
13. Osušte povrch čistým hadříkem.
14. Na ruční brusku/leštičku nasaďte leštící kotouč WOOL PAD (Mirka) a rozprostřete brusnou pastu na povrch
      materiálu.
      Začněte leštit pod vysokým tlakem a s nízkou rychlostí, aby se brusná pasta dobře rozprostřela na materiál.
      Pokračujte zvyšováním rychlosti otáček, abyste dokončili leštění a získali zrcadlový leštěný povrch.
      Následně očistěte povrch utěrkou z mikrovlákna.

Doba odolnosti proti skvrnám se může měnit v závislosti na materiálu, na který se ošetření aplikuje.
Odolnost proti skvrnám se liší od látky k látce a podle koncentrace a typu kyseliny. Proto se doporučuje provést konkrétní zkoušky na vzorku materiálu, aby se
ověřil ochranný účinek.
Ošetření proti kyselinám, stejně jako většina běžných ochranných prostředků, nechrání navždy, ale umožňuje přijmout opatření k odstranění skvrn a kyselých látek
dříve, než materiál zničí.
Doba trvání výrobku je dána nejen jeho složením, ale také údržbou a péčí konečného zákazníka.
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POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU MATERIÁLU CHRÁNĚNÉHO PŘÍPRAVKEM FORMULA 131

Běžná údržba
Pro každodenní čištění používejte pouze měkké houbičky, nejlépe z mikrovlákna, navlhčené neutrálním čisticím
prostředkem. Doporučujeme používat Tenax BrioTop Igienizzante. Rozhodně se vyhněte kontaktu a čištění
ošetřeného povrchu s příliš agresivními čisticími prostředky nebo přípravky, jako je alkohol nebo lihový roztok vyšší
než 30 %, kaustická soda, čistý aceton apod. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu ani netřete, rozhodně se
vyhněte čištění nebo tření ošetřeného povrchu ocelovou vlnou nebo jakýmikoliv brusnými prostředky.

Mimořádné vyčištění
V případě skvrn nebo stop, které nelze odstranit běžným čištěním, použijte přípravek Tenax Bravo Stain Fighter,
nechte působit maximálně 10 minut, odstraňte čistým hadříkem a poté opláchněte. Předem zkontrolujte na malé části
povrchu nebo ve skrytém rohu, zda nedošlo ke změně vzhledu.

Péče, údržba opravy
Vyvarujte se poškrábání nebo pořezání povrchu, aby nedošlo k oslabení ochrany proti kyselinám.
Vyvarujte se také krájení potravin přímo na ošetřeném povrchu nebo tahání nástrojů a těžkých předmětů po něm.
V případě opotřebení povrchu a lehkých škrábanců je možné obnovit vzhled ochranné vrstvy broušením pro matný
povrch a leštěním brusnou pastou a vlněným hadříkem pro lesklý povrch. Na stejném povlaku proveďte maximálně 3
obnovy.
Pokud je film nadměrně opotřebovaný nebo poškozený, je možné po jeho odstranění specifickým přípravkem ANTI-
ACID REMOVER znovu aplikovat proti-kyselou úpravu. Poté znovu naneste nátěr podle návodu.

Péče, údržba a restaurování
Vyvarujte se poškrábání nebo pořezání povrchu, aby nedošlo k oslabení ochrany proti kyselinám.
Vyvarujte se také krájení potravin přímo na ošetřeném povrchu nebo tahání nástrojů a těžkých předmětů po něm.
V případě opotřebení povrchu a lehkých škrábanců je možné obnovit vzhled ochranného nátěru broušením pro matný
povrch a leštěním brusnou pastou a vlněným hadříkem pro lesklý povrch. Na stejné aplikaci nátěru X131 proveďte
maximálně 3 obnovy.
Pokud je film nadměrně opotřebovaný nebo poškozený, je možné po jeho odstranění specifickým přípravkem ANTI-
ACID REMOVER znovu aplikovat protikyselou úpravu. Po odstranění původní aplikace naneste znovu proti kyselinám
podle návodu.

Doba odolnosti proti skvrnám se může měnit v závislosti na materiálu, na který se ošetření aplikuje.
Odolnost proti skvrnám se liší od látky k látce a podle koncentrace a typu kyseliny. Proto se doporučuje provést
konkrétní zkoušky na vzorku materiálu, aby se ověřil ochranný účinek.
Ošetření proti kyselinám, stejně jako většina běžných ochranných prostředků, nechrání navždy, ale umožňuje přijmout
opatření k odstranění skvrn a kyselých látek dříve, než materiál zničí.
Doba trvání výrobku je dána nejen jeho složením, ale také údržbou a péčí konečného zákazníka.


