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Popis:

Návod k použití:

 
Nalijte přípravek přímo na čistou utěrku a rovnoměrně desku očistěte. Pokud je nečistota silnější, 
naneste přípravek čistě na povrch, rovnoměrně jej rozetřete hadříkem a nechte působit 1-2 minuty, 

poté stejným hadříkem krouživými pohyby třete, dokud se stopy neodstraní. Pokud problém přetrvává, 

doporučujeme provést novou aplikaci a prodloužit dobu kontaktu. Pokrytí: 40-50 gramů na metr. S 1 

litrem přípravku lze ošetřit 20-30 metrů čtverečních.

Používejte v dobře větraném prostoru, aby nedocházelo k hromadění nepříjemného zápachu. Při 
prvním ošetření povrchu je dobré posoudit jeho účinek na vzorku nebo na skrytém rohu, už proto, že 

některé materiály by mohly rychle ztratit část svého lesku. Například v případě křemičitých pryskyřic s 

vysokým stupněm lesku (nad hodnotu 50) a velmi jemným zrnem může přípravek částečně odstranit 

lesk, a to ve velmi krátkém čase, přibližně za 10-20 sekund.

Po použití nádobu uzavřete. Výrobek jen pro profesionální použití.

 

QUARTZ EXTRACLEAN PRO
Čistič na aglomeráty a tvrdé povrchy obecně, pomáhá odstraňovat mastné skvrny a stopy po

přísavkách

Jedná se o čisticí prostředek na bázi rozpouštědel, specifický pro odstraňování mastných nečistot a
stop po přísavkách používaných při manipulaci s kamennými deskami a aglomeráty.
Přípravek proniká do materiálu a odstraňuje přítomné skvrny. Jedná se o tekutý přípravek s vůní
rozpouštědla. 

Společnost Tenax se řídí certifikačními parametry LEED a je řádným členem "Italské rady pro šetrné budovy", která ověřuje, že stavební projekt splňuje nejvyšší požadavky
na šetrné budovy a výkonnostní opatření.
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Doba skladování:
Výrobek vydrží za normálních podmínek při teplotě do 25°C nejméně 36 měsíců.

Bezpečnostní pravidla:
Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a pravidla uvedená na štítku na plechovkách/
bubnech..

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 charakteristika
HUSTOTA při 25°C gr/cm3: 0.860
VZHLED: tekutý transparentní
DOBA POUŽITÍ: 36 měsíců

Společnost Tenax se řídí certifikačními parametry LEED a je řádným členem "Italské rady pro šetrné budovy", která ověřuje, že stavební projekt splňuje nejvyšší požadavky
na šetrné budovy a výkonnostní opatření.




