ČIŠTĚNÍ ∙ OŠETŘOVÁNÍ ∙ ÚDRŽBA
Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST ZVÝRAZŇOVAČ BAREV REF: 13/5/1/.5
LTP ZVÝRAZŇOVAČ BAREVNÉHO TÓNU

Vydatnost:

Prostředek na dlažby a obklady pro zvýraznění barev
Pro vnitřní a venkovní použití

Na 10 m2
Podlahy s nižší pórovitostí
Podlahy s vyšší pórovitostí

Vhodný pro břidlici, přírodní kámen, zestařený mramor,
travertin, terakotu, lomový kámen, terazo a pískovec.
Poskytuje výraznější matové provedení. Pro použití na
obklady a dlažby. Důrazně chrání před vodou, olejem,
mastnotou a špínou. Umožňuje povrchu dýchat.

Directions for use:
Po vytvrdnutí je obtížné tento tmel odstranit. Neaplikujte příliš
velké množství. Ošetřovaný povrch, musí být zcela čistý, suchý
a bez nečistot. V případě potřeby nejprve očistěte podlahu
přípravkem LTP Grimex a nechejte důkladně vyschnout. Tento
přípravek nanášejte v tenké vrstvě a rovnoměrně hadříkem,
štětcem nebo houbou a nechejte jej cca 15–30 minut vsakovat,
než použijete čistou suchou látku bez chlupů pro odstranění
veškerých přebytků, které mohou na povrchu zůstat. Pozn.:
Povrch po ošetření musí zachovat matový lesk. Jakýkoli
přebytek ponechaný na povrchu by mohl oxidovat a vytvořit
nevzhledný lesklý lak. Pro výraznější zdůraznění barev a v
případě více porézních povrchů lze aplikovat další nátěry. Před
aplikací dalšího nátěru počkejte nejméně 30–60 minut od
nanesení předchozího nátěru. Přípravek neaplikujte na přímém
slunci nebo při teplotě překračující 25 °C. Používejte jen v
dobře větraných prostorách. Vyvarujte se aplikaci na
podlahách se zapnutým podlahovým vytápěním, protože
přípravek může vyschnout předčasně. Pokud nemáte jistotu ve
správném způsobu aplikace, vyzkoušejte přípravek na
nenápadném místě, než jej začnete aplikovat po celé ploše.

– přibližně 1–2 litry
– přibližně 3–4 litry

Údržba:
Běžně zameťte podlahu a umyjte prostředkem LTP Waxwash.
Stěny a pracovní plochy čistěte sprejem LTP Stonewash. Viz
další informace v technickém listu.

.

Informace pro skladování:
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.

Health & Safety:
Obsahuje: lakový benzín (benzinová frakce (ropná),
hydrogenačně odsířená, těžká (obsah benzenu je
<0,1 %).
Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008.
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do
dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro
vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte na uzamčeném místě. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před
otevřeným ohněm – Zákaz kouření. Používejte ochranné
rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte
odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

UN1993

POZOR

Organické těkavé látky (VOC)
Limitní hodnota EU pro tento
produkt (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje max.
749 g/l VOC

Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento
přípravek je třeba používat s ohledem na místní
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.
V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet
v nenápadné oblasti.
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