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NANOTECHNOLOGICKÝ LEŠTÍCÍ VOSK – DURAL BRILL
Nanotechnologický leštící a ochranný přípravek pro mramory
a měkké materiály
Popis přípravku

DURAL BRILL je tekutý nanotechnologický přípravek pro leštění a ochranu
mramorů a měkkých materiálů obecně (například vápence, opuky a dalších).
Je vhodná zvláště pro použití na místech s vysoký provozním zatížením
kde v materiálu dochází díky novému nanotechnologickému postupu
založenému na polymerech k výraznému efektu zpevnění a zvýšení lesku.
Použitím leštiče DURAL BRILL dlažba získává vysokou odolnost proti opotřebení chůzí,
působení vody a čističů i vzniku prasklin. Přípravek je možné používat na materiály
se zbytkovou vlhkostí.

Technické údaje

Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20°C
Rozpustnost ve vodě
pH
Biodegrabilita
Skladovatelnost při 20°C

Tekutina
Lehce hnědá
Charakteristický
1,00 Kg/lt
Rozpustný v každém poměru
9,5 ± 0,2
Více jak 90%
12 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití

Povrch musí být čistý a suchý; skvrny a krusty je třeba obrousit. Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 10 až 30°C.
V případě podlahového vytápění je třeba topení vypnout a čekat, až se podlaha ochladí.
Staré vosky vyčistěte přípravkem DECER DOS ; v případě vosků na bázi rozpouštědel, pryskyřičných, metalických nebo akrylourethanových doporučujeme ULTRA STRIPPER .
Po umytí velmi dobře opláchněte, nechte zaschnout (je-li k dispozici, potom je lepší aby se odstranily zbytky z čištění pomocí
vodního vysavače) a počkejte do úplného sucha. Jakmile podlaha uschne, aplikujte rovnoměrně DURAL BRILL zředěný ve
vlažné vodě v poměru 1: 5 pomocí mopu, rouna apod. Po dobu schnutí nano vosku po ploše nešlapte. Následně leštěte suchým
hadrem nebo jednokotoučovou leštičkou opatřenou ocelovou vatou nebo padem s přírodním vlasem: výsledkem bude brilantní
podlaha. Nejdříve po 24 hodinách je možné provádět první čištění podlahy. Mytí podlahy mytí musí být provedeno s vodou se
saponátem LEM-3 nebo alternativní pomocí našeho čistič & leštič L&L. Aplikaci nano vosku pravidelně opakujte podle potřeby.
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Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní
nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na
nenápadném místě nebo vzorku.
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NANOTECHNOLOGICKÝ LEŠTÍCÍ VOSK – DURAL BRILL
Aplikační nářadí

Štětec

Váleček

Mop

Hadr

Leštička

Doporučení k použití
•
•
•
•
•
•

Čím déle DURAL BRILL necháte zasychat tím lepšího výsledného lesku dosáhnete.
Přípravek lze vrstvit pro lepší lesk do více vrstev, bez nutnosti leštění po každé aplikaci.
Nepoužívejte přípravek v koncentrovaném stavu, dochází k vytvoření map na materiálu.
Přípravek je určen pouze k použití na vnitřních plochách.
Nekombinujte DURAL BRILL s jinými vosky, dochází ke ztrátě vlastností a problémům s rozleštěním.
Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.
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Ošetřované povrchy

Mramor, vápenec, opuka, cihlovina, beton, kamenina, teraco

Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 25-100 m 2 podle nasákavosti materiálu.
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Údržba povrchu

Pro správnou údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme náš mycí přípravek L&L. Nedoporučujeme abrazivní čištění.
Údržba má variabilní rozpětí, které závisí na atmosférických a provozních podmínkách.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními
a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
34.04.9090
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