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Karta produktu

Wetrok Stoner
Środki powłokowe
Korzyści:
Specjalistyczny środek do ochrony powierzchni kamiennych.
Nadaje się zwłaszcza do lekko porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i
sztucznego.
Zastosowanie:
Do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień
naturalny i sztuczny itd.).
Warto wiedzieć:
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!
Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć oraz do
stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.
Przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować
Porosol.
Właściwości:
na bazie polimeru i wosku
wysoki połysk
nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną, którą można
polerować
pH koncentratu:

Dozowanie (do zimnej wody):
Czyszczenie regularne
0,3 l w 10 l
Czyszczenie ze spryskiwaniem
3 l – 5 l w 10 l
Ochrona
nierozcieńczony

Główne składniki:
polimery, woski, żywice rozpuszczalne w alkaliach, rozpuszczalnik, środki
powierzchniowo-czynne, środki konserwujące
Przechowywanie / trwałość:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać
zamknięty.
Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.
Zalecane metody użycia:
Czyszczenie aerozolem

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania
kurzu / odkurzyć na sucho. Spryskać powierzchnię roztworem i natychmiast
rozpocząć czyszczenie szorowarką jednotarczową z czerwonym padem. W
porę odwrócić lub wymienić pad.
Ochrona

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i sucha (wilgoć resztkowa <3%).
Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt
zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Co najmniej 60
min. czasu schnięcia między nanoszeniem warstw. W razie potrzeby po
całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować miękkim padem.
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