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

TECHNICKÝ LIST IRONWAX SATIN REF: 14/5/1
LTP IRONWAX SATIN

Vydatnost:

Vhodný jen pro vnitřní použití (ne pro vydlážděné
sprchy nebo sprchové kouty)

Přibližně 15–30 m2 na litr (jeden nátěr) v závislosti na
pórovitosti podkladu.

Snadno použitelný akrylátový vosk, který vytváří samozářivý
saténový krycí film s minimální údržbou. Zvýrazňuje barvu a
texturu, chrání proti skvrnám a houževnatým nečistotám, snadno
se udržuje. Může se použít na travertin, vápenec, pískovec,
břidlici, neleštěný mramor, terakotu, pórovitý lomový kámen,
cihly, terazo a beton. Vhodný pro domácí a komerční použití.

Skladování
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.

Pokyny pro použití:

Údržba:

Zajistěte, aby povrch, který se má ošetřit, byl úplně čistý a
suchý (min. 24 hod.). Jakákoli zadržená vlhkost může způsobit,
že přípravek LTP Ironwax Satin po vyschnutí bude
neprůhledný nebo zamezí dosažení plné tvrdosti vosku.

Podlahu pravidelně zametejte. Pro čištění a ochranu
ošetřených ploch používejte prostředek LTP Floorshine. V
oblastech, kde se vosk opotřebuje, aplikujte větší množství
prostředku LTP Ironwax Satin. V určité fázi bude asi třeba
provést úplnou renovaci vosku. V tomto případě použijte před
opakováním izolačního nátěru prostředek LTP Grimex pro
odstranění originálního nátěru.

Hrubě broušené, dekorativní nebo rozštěpené povrchy
Použijte houbu nebo štětec a nanášejte rovnoměrně tenkou
vrstvu v jednom směru. Neotírejte ani neleštěte. Nechejte
vyschnout (1 hod.). Nanášejte, dokud se nevytvoří rovnoměrně
tenký film (prům. 3krát). Pro vyšší povrchový lesk by se další
nátěry měly aplikovat kolmo k předchozím nátěrům (max. 6).
Broušené a hladké povrchy aplikujte pomocí jelenicové
utěrky napuštěné roztokem. Obsah nalijte do samostatné
nádoby. Utěrku namočte do roztoku a vyždímejte. Utěrku
přeložte a nanášejte tenký nátěr rovnoměrně na povrch bez
tření. Nanášejte, dokud se nevytvoří rovnoměrně tenký film
(prům. 3krát). Nechejte vyschnout (1 hod.). Pro vyšší
povrchový lesk by se další nátěry měly nanášet kolmo k
prvnímu nátěru (max. 6).
Neaplikujte nadměrné množství, protože příliš mnoho nátěrů
může způsobit nevzhledný nános a/nebo snížit účinnost
produktu. Vytvrzení trvá asi jednu hodinu, ale dosažení plné
tvrdosti a odolnosti proti vodě potrvá další tři dny. V případě
pochybností zkoušejte na náhradních dlaždicích, až zjistíte
správný způsob aplikace a optimální počet nátěrů, než budete
prostředek aplikovat celoplošně.
Neaplikujte při zapnutém podlahovém topení, nátěr pak může
být nestejnoměrný.

Notes:
Vyvarujte se protřepávání lahve před použitím. Zpěněná tekutina
může vést k neúplnému provedení úpravy. Uchovávejte ve
mrazuvzdorném místě. Vyvarujte se extrémním teplotám.
Nepoužívejte pod bodem mrazu. Ironwax Satin nemusí náležitě
přilnout ke slinutým podlahovým dlaždicím nebo keramiky. V
případě pochybností vyzkoušejte na nenápadném místě, než
budete produkt aplikovat celoplošně. Vyvarujte se používání
silných čisticích prostředků na mytí ošetřených ploch. V případě
podlahových materiálů s vyšší pórovitostí může být požadován
prostředek LTP Ironwax Primer před použitím prostředku LTP
Ironwax Satin.

Zdraví a bezpečnost:
Méně než 5 %: fosfáty
Méně než 5 %: neionogenní smáčedla
Parfémy
benzisothiazolinon
methylisothiazolinon
amyl cinnamal
d-limonen
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Může dráždit kůži.
Po kontaktu s kůží umyjte vodou a mýdlem.
Uchovávejte ve mrazuvzdorném místě.
Vyvarujte se extrémním teplotám.
Nevylévejte do odtoků nebo vodních toků.
Obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy.
-

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