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LTP ANTIQUE WAX

Údržba

Středně hnědý vosk k ošetření obkladu a dlažby z
travertinu, břidlice, vápenece, pískovece, mramoru, na
opalovanou a hrubě řezanou žulu, cihlovou dlažbu terakotu
a cihly. Dodává povrchu zestařený vzhled.
Měkký pastový vosk, který je namíchán ze tří druhů vosků a
poskytuje ošetřeným povrchům vynikající lesk. Poskytuje
pružnou ochrannou vrstvu proti vodě, prachu, nečistotám a
řadě běžných domácích kontaminantů.
LTP Antique Wax se snadno aplikuje hadříkem, a poté se
vyleští. Vhodný k použití na travertin, vápenec, pískovec,
břidlici, bubnovaný mramor, hrubě řezanou a opalovanou žulu,
cihlovou dlažbu a terakotu.

Pravidelně podlahu zametejte a myjte pomocí prostředku LTP
Waxwash. Plochy, kde dochází k opotřebení, převoskujte. Pokud
zaznamenáte absorbci tekutin do povrchu, aplikujte novou vrstvu
LTP Antique Wax. Povrch umyjte, nechejte vyschnout a poté
aplikujte novou vrstvu.
Pozn. Mycí prostředek vyzkoušejte na nenápadném místě před
kompletní aplikací. Pokud aplikujte LTP Antique Wax na nevyschlý
povrch nebo aplikujete více produktu, než je doporučeno, nemusí
dojít k plnému vyzrání produktu. V obou případech můžete mít
problém s dosažením lesku. Vyleštění může být problémové, pokud
byl produkt aplikován na nevyzrálou impregnaci nebo pokud nebyla
provedena před impregnace. S produktem se může složitěji pracovat
v chladnějších podmínkách. V takovém případě nechejte rozehřát ve
vodní lázni. (Pozn. Nepoužívejte na otevřeném ohni).

Zdraví a bezpečnost

Návod k použití
Ošetřovaný povrch by měl být kompletně suchý, čistý a
případná před-impregnace by měla být důkladně vyzrálá. Před
použitím dobře promíchejte. Aplikujte střídmě pomocí hadru,
který nepouští chlupy, a to jen na takovou plochu, kterou jste
schopni zvládnout. Poté rychle vyleštěte do lesku buď pomocí
kartáče s měkkýmy chlupy, jemným hadříkem nebo u větších
ploch pomocí leštícího stroje.
Poznámka: Při použití LTP Antique Wax u více nasákavých
povrchů, se může produkt vstřebat nerovnoměrně a lesk nebude
tak výrazný. V takovém případě může být nutné použít
impregnaci, která zredukuje nasákavost povrchu.
LTP Antique Wax může být aplikován na povrchy, které byly
ošetřeny pomocí LTP Boiled Linseed Oil – lněný olej, LTP Stone
Oil – olej na kámen, LTP Mattstone – přirozené odstíny a LTP
Colour Intensifier – zvýrazňovač barvy. Druh impregnace se volí
dle typu ošetřovaného povrchu.

Opakované používání může způsobit podráždění kůže.
Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxický pro vodní oganismy s dlouhodobými účinky.
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými
povrchy. Nekouřit. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných místnostech.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a
obličeje. Při požití – okamžite kontaktujte centrum otravy nebo
lékaře. Při vdechnutí – přesuňte postiženou osobu na čerstvý
vzduch a udržujte v klidové poloze, aby se mu snadno dýchalo. Při
zasažení očí – opatrně vymývejte pomocí čisté vody. Pokud je to
možné, opatrně odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve
vymývání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte v dobře
větraných prostorách v uzavřené nádobě. Zlikvidujte prostředek I
obal v místě zběru nebezpečného odpadu.
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Vydatnost
NEBEZPEČÍ
Na většině površích, 1 litr /10 m2 (dva nátěry).

Skladování
Skladujte v suchém, chladném prostředí. Chraňte před
mrazem.
Spotřebujte do dvou let od data výroby.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Prostředek by měl být použitý s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které
mají být ošetřeny. V případě pochybností vyzkoušejte prostředek na nenápadném místě.
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