Marrakesh Cementlap Színtelen Vax
Terméknév

Fedőviasz szintelen

Jelölés

MCV-050

Leírás

Termékkategória
Kiszerelés

•
•
•

cotto, égetett agyag lap és burkolótégla
pala, műkő, antikmárvány
homokkő, természetes kő, fapadló stb. felületekre

„Védő“, piros HKS 14
„Bio“, zöld HKS 64
0,5 l

RÜCKSEITE
Termékmegnevezés
Alkalmazási terület

Tárolás és szállítás
Anyagszükséglet

Marrakesh Cementlap Vax színtelen natúr
Alkalmazási terület: Beltérben használható. Marrakesh
Cementlap Vax, patinálja a cottót, égetett agyag lapot és
téglaburkolatot, palát, műkőt, homokkő és antikolt márvány
felületet, természetes köveket és fapadlót, valamint
alkalmazzák utóvaxolásra. Egy nagyon szép selyemfényt
hoz létre. Carnauba (carnauba pálmából nyert) viasz és
méhviasz tartalommal.
Tárolás és szállítás: hűvösben tárolandó, nem
fagyveszélyes.
Anyagszükséglet: 2,5 liter elegendő kb. 25 m2-re
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Használati utasítás

Használati utasítás: A kezelendő felület legyen tiszta és
száraz. A Marrakesh Cementlap Vaxot jól fel kell rázni,
egy edénybe kell tölteni és még egyszer jól átkeverni.
Végül töményen egy laposecsettel (kb.10–15 cm széles) a
száraz padlóra a fugákkal együtt fel kell hordani. Még a
megszáradás előtt, egy vászon törlőlappal vagy hasonlóval
egyenletesen le kell dörzsölni.

Fontos: A polírozást már 5-10 perc után, azaz enyhe
nedves állapotában, egy puha kefével vagy fehér kézivagy gépi pad-el el kell kezdeni. A végső polírozott
állapothoz a polírozás többször szükséges. A polírozásból
már nem adódhatnak további csíkok(foltok). Így egy
selyemfényt kap a felület.
Tippünk: Abban az esetben ha a viaszolás vagy a fény nem
kielégítő, 24 óra múlva a munkamenet megismételhető
(különösen kézi vetésű lapoknál vagy nagyon rusztikus
burkolaton ajánlott). 24 óra után lehet a burkolatot
használatba venni.

Kiegészítő javaslatok

Anyagtartalom
Javaslatok

Kiegészítő javaslatok, ajánlások: . Végezzen előtte egy próbát!
Lehetőség szerint a munka kezdetekor a megbízó vagy az építész
legyen jelen a kivánt színhatás előzetes rögzítésére. Ez a termék
kiszáradás után egészségre ártalmatlan. Gondoljon a
munkavégzés közben a jó átszellőzésre. Ápolás: a napi
takarításhoz és ápoláshoz használja a Marrakesh Cementlap
Cleaner-t.
Anyagtartalom: >30% alifás szénhidrogén.

Hibás alkalmazásból adódó károkért nem vállalunk
felelősséget.
Jel/
Veszélyesanyagjelzés
(bekeretezve)

Xn,
egészségkárosító

Gyúlékony. Egészségkárosító: Lenyelés
esetén tüdőkárosodást okozhat. Káros a
víziorganizmusokra, a vizekben hosszantartó
káros hatásokat okozhat. Nem kerülhet
gyermekek kezébe. A flakont és hulladékot
biztos módon kell eltávolítani. Lenyelés esetén
nem szabad hánytatni. Azonnal orvosi
tanácsot kell kérni és a csomagolást vagy
ezen cimkét be kell mutatni.
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