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Steinsiegel
Glazura na kámen

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Teplota zpracování
Doba schnutí
Spotřeba

Přípravek Steinsiegel obnovuje barvu a strukturu
(„mokrý vzhled“) a usnadňuje ošetření přírodního
a umělého kamene, vymývaného betonu, teraca,
mramoru, desek ze solnhoferského vápence,
břidlice atd.

Jednoznačné přednosti:
   bezbarvý uzavírací povlak sametového lesku
   snadná údržba
   odolný proti otěru, snadno obnovitelný film
   nežloutne
   odolný proti posypové soli

cca 10 až 25 ˚C
cca 60 min.
1 l dostačuje na 5 až 10 m²
v závislosti na nasákavosti
podkladu

Skladovatelnost
Skladovat v chladu a suchu, v uzavřené nádobě,
při teplotě max. 25 ˚C, nejvýše po dobu 4 let.

Pracovní postup

Balení

Podklad:
Poklad musí být suchý, čistý a nasákavý. Nečistoty odstraňte
přípravkem Knauf Öl- und Fettentferner. Není vhodný pro leštěné ani silně zatížené plochy. Nanáší se pouze na naprosto
suché plochy. Venkovní plochy musí být chráněny proti dešti
a vysoké vlhkosti.

dóza 1 litr
dóza 5 litrů

EAN 4006379021031
EAN 4006379021048

Výrobní č. 00006051
Výrobní č. 00069573

Postup při použití:
Přípravek Steinsiegel nanášejte stejnoměrně štětcem.
Doplňující informace:
Při nanášení zajistěte dostatečné větrání. Přípravek obsahuje
organická rozpouštědla. Po zaschnutí nedochází k dalšímu
odpařování rozpouštědel. Před použitím je vhodné přípravek
odzkoušet na materiálu mimo pohledovou plochu.
Tento výrobek obsahuje xylen. Uložte ho mimo dosah dětí.
Používejte výhradně v dobře větraných místnostech. Přípravek
nevylévejte do kanalizace. Při zasažení očí nebo spolknutí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Hasicí prostředek: CO2 práškový nebo pěnový.
Likvidace: Obaly od přípravků se musí likvidovat jako zvláštní
odpad a nesmí se likvidovat s domovním odpadem.
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