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TECHNICKÝ LIST 

 

Název výrobku:  KIT VETRO 

  

Popis:  VETRO je specifické ošetření skla a keramických povrchů. Cleanglass odstraňuje zbytky 

vápence  a usazenin z povrchu a pomáhá dobrému uchycení ochranného přípravku Lantaglass. 

Lantaglass ošetření umožňuje vodě sklouznout po povrchu a zanechat jen lesk, beze stop po 

špíně, prachu, mýdlu nebo tvrdé vodě.  

                         

TECHNICKÁ DATA  

Viskozita cps 25 
o
C 20 r.p.m. (ASTM D2196)  

Hustota při 25 
o
C  gr/cm³   

Vzhled  

Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru  

Doba zatvrdnutí při 25 
o
C v minutách s 2 % iniciátoru   

Doba vytvrzení při 25°C  v minutách v min. tloušťce 1mm   

Doba opracovatelnosti při 25°  

Minimální teplota pro reakci  

Minimální teplota po vytvrzení  

Maximální teplota po vytvrzení  

Test zatížení ASTM D638  

Krajní napětí v tahu Mpa   

Roztažnost  

Modulové zatížení  

Test ohebnosti ASTM D790  

Zatížení při přetržení Mpa  

Přilnavost při 25°c u leštěného mramoru po 2 hodinách ASTM D451   

Přilnavost při 25°c u leštěného mramoru po 24 hodinách ASTM D451  

 
Návod k použití:  
Naneste Cleangalss hadrem  krouživými pohyby, vyčkejte pár minut a po zaschnutí odstraňte případné zbytky 
prášku. Lehce hrubý povrch čistícího přípravku Cleanglass napomůže při přilnavosti ochranného přípravku 
Lantaglass. Před použitím důkladně protřepejte. 
Rovnoměrně naneste silnou vrstvu přípravku Lantaglass přiloženým hadrem. Nechte zaschnout cca 5minut, 
poté naneste další slabou vrstvu přípravku Lantaglass papírovým ubrouskem a leštěte. 
Účinnost je znatelná po 5 hodinách ošetření a pro získání dobrých výsledků doporučujeme použít přípravky ze 
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sady a nikoliv mikrovlákno nebo bavlněné hadry. 
 
Obsah balení:  
Lantagalss – ochranný přípravek 
Cleangalss – čistící přípravek 
Hadr na čištění / hadr pro leštění 
Gumové rukavice 
 
Varování: Držte z dosahu dětí. Nepijte, nejezte a nekuřte během aplikace. Noste ochranné rukavice. Vyhněte se 
kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení opláchněte pod tekoucí vodou.  
 
Skladovatelnost:  Jde o chemické výrobky. Prosím, prostudujte si před  použitím bezpečnostní list a doporučení 
na plechovce. 

 


