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FORMULA 131
OCHRANA PROTI KYSELINÁM + AKTIVÁTOR

Popis

FORMULA 131 je matný a leštitelný nátěr na vodní bázi na ochranu mramoru, kamene a aglomerátu
před působením kyselých látek a organických skvrn od potravin, nápojů a běžných produktů pro čištění
koupelnových a kuchyňských desek. Nátěr má přirozený estetický vzhled a nežloutne. Výrobek se dopo-
ručuje pouze pro použití v interiéru. Výrobek lze použít na povrchy, které přicházejí do styku s potravina-
mi, protože splňuje limity migračního testu podle normy UNI EN 1186-3:2003. Výrobek není nebezpečný
pro životní prostředí a v případě potřeby jej lze odstranit pomocí přípravku "Anti-Acid Remover".

Návod na použití

Na malé díly můžete přípravek nastříkat nebo nanést válečkem.
Přípravek nanášejte na leštěný nebo broušený, suchý, dokonale
čistý a neošetřený povrch (případnou impregnaci je třeba
nejprve z povrchu odstranit). Nanášejte v bezprašném prostředí
a za kontrolovaných podmínek prostředí. Při nanášení výrobku
dbejte na to, aby byl díl dokonale rovný, a vyčkejte 24 hodin, než
dojde k vytvrdnutí produktu a vyzrátí. Při nadměrné aplikaci se
vytvoří lesklý a lepkavý povrchový film. Ručním lehkým brou-
šením pomocí podložek Scotch Brite lze snížit drsnost povrchu a
vytvořit materiál s jemnějším matným povrchem. Broušením a
ručním leštěním lze také dosáhnout lesklého povrchu materiálu.

controlled environmental conditions. Apply the product making
sure that the piece is kept perfectly flat and wait 24 hours for
catalysis. If applied in excess, a glossy and sticky surface film is
created. Manual light sanding with Scotch Brite pads can be
performed to reduce surface roughness and make the material
with a finer matt finish. Sanding plus manual polishing can also
be done to make the material with glossy finish.
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Balení                                                                                          75 FORMULA 131 + 25 AKTIVÁTOR
  

Hustota při 25°C                                                                           1.05 g/cm3

  

Vzhled FORMULA 131                                                                 bílá tekutina
  

Vzhled Aktivátor                                                                            bílá tekutina

Barva smíchaného přípravku  bílá

Spotřeba                                                                                        1 litr přípravku na zhruba 7-8 m2

 
  

Doporučené množství přípravku při aplikaci                                 130-150 g/m2
  

Balení                                                                                          FORMULA 131: 0,75 Kg – 3 Kg
AKTIVÁTOR: 0,25 Kg – 1 Kg
 

 

Tento katalogový list je informační dokument vypracovaný v dobré víře. Informace v něm uvedené jsou založeny na testech provedených v našich
laboratořích a jsou správné na základě našich zkušeností, ale je třeba je považovat pouze za orientační vzhledem k povaze výrobku, jehož chování se mění
s minimální změnou okolních podmínek (parametry prostředí, materiály, s nimiž přichází do styku, způsoby skladování a stárnutí atd.) Z tohoto důvodu
nejsou informace v něm uvedené, i když jsou založeny na našich nejlepších znalostech, pro uživatele žádnou zárukou, protože aplikace, použití a
zpracování našich výrobků a konečného výrobku zákazníkem jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto plně v odpovědnosti zákazníka. Věříme, že námi
provedené testy mohou být užitečným vodítkem, i když nemůžeme převzít žádnou odpovědnost s ohledem na výsledek vašeho zpracování. Je
odpovědností a povinností uživatele provést předběžné zkoušky konkrétního použití, posoudit vhodnost pro požadované použití, stejně jako je jeho
povinností zkontrolovat, zda je použití našich výrobků v souladu s platnými zákony, předpisy, ustanoveními a patenty. Tyto informace nelze považovat za
oprávnění a nejsou pobídkou k porušování jakýchkoli patentů. Údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nesmí být považovány za právně
významné.

Technická data

Doba použitelnosti a bezpečnostní pravidla

Výrobek vydrží 12 měsíců v běžných skladovacích podmínkách, uchováván mimo zdroje tepla, vlhkosti a
slunečního záření. Po použití obal uzavřete. Při prvním ošetření povrchu se doporučuje posoudit jeho
účinek a přilnavost na vzorku nebo na skrytém rohu.
Před použitím si přečtěte bezpečnostní list a pravidla uvedená na etiketách na plechovkách.


