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Lithofin KF Schutzimprägnierung
Açıklama:

Dayanıklılık ve Sonraki Bakımlar

Lithofin’in seramik ve porselenlere yönelik ürün grubuna (KF) dahil
özel ürünüdür. Lithofin KF Schutzimprägnierung yüksek kaliteli su ve
yağ itici bileşenlerden oluşan, su bazlı, neredeyse kokusuz emprenye
ürünüdür.

İşlem yönteme, bölgeye, aşınma ve yıpranma durumuna göre 1-2 yıl
dayanır. Emprenye gerekirse rötuşlanabilir. Günlük bakım için Lithofin
KF Pflegereiniger önerilir. Yüzeyde güçlü gres sökücü ve çözücü malzemeler, katman oluşturan temizlik ürünleri kullanılmamalıdır.

Özellikler:

Depolama:

Bu özel emprenye ürünü seramik ve derzlerdeki mikro gözeneklere nüfuz ederek doldurur, su, yağ, gres ve kirin bu gözeneklerde birikmesine engel olarak lekelenmeyi engeller. Lithofin KF
Schutzimprägnierung yüzeyin görünümünü etkilemeden hassaslığını
azaltır, daha kolay bakım yapmaya olanak sağlar.

Çevre Koruma:

Teknik Özellikler:
Yoğunluk: yaklaşık 1.0 g/cm³
Görünüm: sıvı, berrak, sarımtrak
Koku: kokusuz
pH değeri: yaklaşık 5
Parlama noktası: yaklaşık 36°C
Kullanım Alanları:
Mutfak, atölye vb. lekelenmeye duyarlı yüzeyler için.
Emici seramik karoları koruyarak kolay bakım yapılmasını sağlar. Cilalı
porselen karoların bakımı için idealdir. İç ve dış mekanlarda kullanıma
uygundur.
Lütfen dikkat: Tüm seramik yüzeylerde uygulanamaz. Sırlı yüzeyler
için uygun değildir.
Uygulama Bilgileri:
Uygulanacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Büyük alanlarda en iyi sonucu elde etmek için 15m²lik alanlara bölerek uygulama yapılmalıdır.
Lithofin KF Schutzimprägnierung kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Temiz bir bez veya kuzu yünü uygulayıcı ile sulandırmadan uygulanmalı, birkaç kez silinerek eşit şekilde dağılmasını sağlanmalıdır.
Yaklaşık 10 - 20 dakika sonra önce bir silecek ve ardından kuru bir
bezle yüzeydeki fazla malzeme tamamen temizlenmelidir. Yüzeydeki
kalıntılar kuruduktan sonra temizlenemez.
Lithofin KF Schutzimprägnierung büyük yüzeylerde spreyle uygulanıp
ardından bir sünger ile yüzeye dağıtılabilir. Ürün artıkları emici bir ped
ve cila makinesi yardımı ile temizlenebilir.
Dikkat! Birikintiler ve damlalar hemen temizlenmeli, yüzeyde kurumasından kaçınılmalıdır. Tüm artıklar dikkatle temizlendikten sonra ters
ışıkta kontrol edilmelidir. Cam, verinkli yüzeyler, plastik vb. hassas yüzeyler sıçramalara karşı korunmalıdır.

Kuru ve serin ortamda kapalı olarak 3 yıla kadar saklanabilir. Açılan
ambalajlar bekletilmeden kullanılmalıdır.
Solvent içermez, bu bazlıdır.
Bertaraf: Sulandırılarak atık suya karıştırılabilir. Ambalajlar çevre dostu
polietilenden (PE) imal edilmiştir. Temiz ambalajlar geri dönüştürülebilir.
Güvenlik:
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Kuruduktan sonra sağlığa
zarar vermez. (LGA Nuremberg Almanya tarafından yapılan bağımsız
deneylerle teyit edilmiştir.)
İçerik: Polimerler, yardımcı maddeler, su
1272/2008(CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme
Yok

ADR 2015: Nakliye için etiketleme
Birim

Etiket

Taşıma belgelerinde notlar

a) b) c)

--

Yok

Ambalaj:
a) Çocuk kilitli 1 litre şişe (Kartonda 10 adet)
b) Çocuk kilitli 500 ml şişe (Kartonda 10 adet)
c) 5 litre teneke (Kartonda 2 adet)

* Lütfen dikkat: Verilen bilgiler çevre ve güvenlik ile ilgili sadece sevk edilen konsantre
ürünler için geçerlidir. Uygulamadaki su ile karıştırmalar neticesinde bilgilerin derecesi
değişiklik gösterebilir.
Bu bilgiler sadece tavsiye niteliğinde bilgiler olup hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Uygulama yeri ve yüzeylerine göre değişiklik gösterebilir. Önceden herhangi bir tecrübe
yok ise çelişkili durumlarda ürün mutlaka numune olarak başka bir yüzeyde uygulanmalıdır.

Uygulama yüzey sıcaklığı: 10 - 25°C arası
Kuruma süresi: Zemin üzerinde 2 saat sonra yürünebilir, tam kuruması
24 - 48 saat arasında tamamlanır.
Sarfiyat: Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak bir litre ile 50m²ye kadar.
Lütfen dikkat: ahşap, cam, verinkli yüzeyler vb. yüzreylere sıçrarsa
hemen nemli bir bezle temizlenmelidir. Uygulama aletleri su ile temizlenebilir. Şüphe durumunda görülmeyen bir bölgede deneme uygulaması yapılmalıdır.
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