CERACIMENT PRO
Wosk konserwujący do podłóg o wysokiej wytrzymałości z metalicznym
wykończeniem. Związek, który nie żółknie z czasem, zachowując jednocześnie
pierwotny wygląd powierzchni.
Zapewnia wysoki stopień połysku i nie wpływa na właściwości przewodzące
obrabianych podłóg lub powierzchni. Szczególnie polecany do podłóg
mikrocementowych.

Właściwości
•
•
•
•
•

Wysoki połysk
Wysoka odporność
Wygląd metaliczny
Brak żółknięcia
Łatwy w użyciu

Wydajność
Na maszynie 20-40 mL/m2.
Ręcznie 30-50 ml/m2

Dane techniczne
•

Zastosowanie

•
•
•
•
•
•
•

Natura: emulsja metalizowana na bazie polimerów akrylowych, wosków PE
i dodatków.
Wygląd: nieprzezroczysta ciecz.
Kolor: biały
ciała stałe: 23,37
pH: 8,5-9,5.
Lepkość (Ford 4 cup): 12,84 s
Gęstość: 1,03 ±0,01 g/ml.
Temperatura stosowania: Temperatura otoczenia

Stosować produkt PURO, bez rozcieńczania w wodzie lub innym rozpuszczalniku.
Nałożyć dwie warstwy CERACIMENT PRO na powierzchnię mikrocementu
już uszczelnionego, utwardzonego i całkowicie oczyszczonego, przy użyciu
dowolnego środka czyszczącego Ecoclean lub Ecloclean PRO. Należy wziąć
pod uwagę fakt, że obróbka woskiem nie jest trwała, konieczne jest powtarzanie
procesu od czasu do czasu, w zależności od przeznaczenia danej powierzchni.
Ważne: przed wykonaniem zabiegu woskowania należy odczekać co najmniej
dwa tygodnie po nałożeniu Topsealer WT One Coat, Topsealer WT lub lakieru
Quick Dry, aby zagwarantować jego prawidłowe utwardzenie i tym samym uniknąć
jego uszkodzenia.
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Specjalne środki ostrożności
W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut.
W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku
połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Zaleca się przestrzeganie następujących środków:
• Dobra wentylacja
• Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
• Rękawice gumowe
Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby
zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy
zamknąć pokrywę.
Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych
warunkach użytkowania. Produkt ten nie zawiera żadnych szkodliwych substancji,
które zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem doprowadziłyby do podjęcia
dodatkowych środków dotyczących jego etykietowania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prezentacja
Prezentowany jest w pojemnikach 5-litrowych.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia myje się wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Warunki przechowywania
Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku,
chronionym przed wpływami atmosferycznymi.
w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i
bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty
produkcji, właściwie zachowany.

Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi.
Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów
określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: czerwiec 2018 r.
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