
Nano	  danga	  medžiui	  ir	  akmeniui	  (21186)
Vandens	  pagrindo
	  	  
Produkto savybės:	  
Panaudojus	  paviršiai	  ilgai	  lieka	  atsparūs	  vandeniui,	  purvui	  ir	  alyvai,	  apsaugomi	  nuo	  agresyvių	  
aplinkos	  veiksnių.
Purvą	  lengva	  pašalin<	  (palengvinto	  nešvarumų	  pašalinimo	  poveikis),	  s<priai	  sumažėja	  dumblių,	  
samanų	  ir	  mikro	  organizmų	  sukibimas	  su	  paviršiumi.	  Sandarintojas	  yra	  atsparus	  nusidėvėjimui,	  
ultraviole<niams	  spinduliams	  ir	  oro	  sąlygoms	  keletą	  metų.	  Produktas	  neužkemša	  paviršiaus	  porų	  ir	  
vandens	  pasiskirstymas	  išlieka	  nepakitęs.
	  	  Naudojimo paskirtis:	  	  
Tinka	  visiems	  nepadeng<ems	  medienos	  ir	  absorbuojan<ems	  akmens	  paviršiams	  įskaitant	  sienų	  ir	  
grindų	  plyteles,	  ypa<ngai	  <nka	  porė<ems	  paviršiams,	  tokiems	  kaip	  terakota,	  marmuras	  ir	  
smiltainis.	  Visiems	  kieto	  medžio	  paviršiams,	  įskaitant	  automobilių	  pavėsines,	  sodo	  baldus	  ir	  pan.	  
Visi	  šie	  paviršiai	  gali	  bū<	  apsaugo<	  naudojant	  šį	  permatomą,	  vandens	  pagrindo	  sandarintoją	  be	  
<rpiklių.
	  	  	  Naudojimo instrukcijos:	  
Visi	  paviršiai	  turi	  bū<	  prieš	  tai	  kruopščiai	  nuvaly<	  (caremaxx	  nano	  medienos	  ir	  akmens	  valiklis),	  
visiškai	  sausi	  ir	  be	  jokių	  riebių	  nešvarumų.	  Prieš	  naudojant	  priemonę	  reikia	  pašalin<	  visus	  laisvus	  
nešvarumus.	  Lygiai	  ant	  paviršiaus	  paskirstykite	  sandarintoją	  naudodami	  HVLP	  purškimo	  prietaisą,	  
dažymo	  šepetėlį	  ar	  volelį.	  Po	  pirmojo	  sluoksnio	  bū<nas	  antrasis.	  Paviršius	  neturi	  bū<	  visiškai	  
išdžiuvęs	  prieš	  padengiant	  antru	  sluoksniu.	  Po	  to	  palikite	  paviršių	  visiškai	  išdžiū<.	  Lygūs,	  mažiau	  
absorbuojantys	  paviršiai,	  tokie	  kaip	  marmuras	  ir	  granitas,	  po	  išdžiūvimo	  turi	  bū<	  nupoliruo<.

Naudojimo	  temperatūra:	  	  	  nuo	  +	  5	  °iki	  +	  40	  °C	  	  
	  
Sąnaudos:	  
250	  ml	  maždaug	  2.5	  kvadra<niams	  metrams,	  priklausomai	  nuo	  paviršiaus	  poringumo	  ir	  struktūros.	  
	  	  
pH	  kiekis	  koncentrate:	  	  	  6.5	  

Jautrus	  šalčiui:	  	  Taip
	  
Pastaba:	  	  	  Laiky<	  vaikams	  nepasiekiamoje	  vietoje!	  
	  
Sudedamosios	  dalys:	  	  organinė	  polisilano	  sistema	  
	  
Galimos talpos:	  	  	  250	  ml	  (Prekės	  kodas	  21186)	  
pageidaujant	  galimos	  kitos	  talpos

Importuotojas:
“Bonum Auto”, UAB 
Žiedo g. 4, Sudmantai
Klaipėdos raj., LT-96327
info@bonumauto.lt

Gamintojas:
“CTP”, GmbH 
Saalfrelder St. 35h
D-07338, Leutenberg
Vokietija
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