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Sprejový leštič RR/1
Vosková pěna ve spreji na leštěné kamenné desky, pulty, sochy, parapety, krbové římsy.

Popis přípravku
Specifický přípravek ke snadnému a rychlému vyleštění kuchyňských desek, koupelen,
dekorací, soch, pomníkových dílů, mramorového nábytku, dřeva, žuly a přírodního kamene.
Výrobek je ve spreji, neobsahuje žádné pryskyřice ani ředidla. Zlepší barvu a dodá nádherný
lesk ošetřovanému materiálu. Neobsahuje rovněž žádné plyny škodící životnímu prostředí.

Technické údaje
Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20 °C
Rozpustnost ve vodě
pH
Skladování při 20 °C

Pěna
Bílá
Parfémovaný po levanduli
0,860 ± 0,05 Kg/l
Rozpustný v každém poměru
N.A.
24 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití
Naneste přípravek na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti cca 15-20 cm a rovnoměrně rozneste pěnu na materiál, nechte
vsáknout (pronikat) po dobu 3-5 minut a pokračujte v leštění s použitím vlněné nebo bavlněné textilie.

Aplikační nářadí

Hadr

Doporučení k použití



Nepoužívejte nadměrně, protože zbytky mohou zapříčinit obtížnější leštění a možné pruhy a stíny.
Přečtěte si pozorně doporučení natištěná na štítku. Před vlastním ošetřením si udělejte předběžný test na malém
místě.

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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Sprejový leštič RR/1
Ošetřované povrchy
Leštěný přírodní i umělý kámen, teraco, Technistone, dřevo i plast.
Vhodné pro koupelny a kuchyně, barové pulty, stolové desky a krbové římsy, parapety, pomníkové díly a veškerý domácí
inventář, včetně dřevěného nábytku.

Spotřeba
S 1 přípravkem (sprejem) ošetříte 20/30 m2.

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 plechovek po 400 ml
Složení balení jsou hliníkové nádoby (AL) Recyklujte po použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v
platnosti.
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
34.04.9000

Ochranná známka a původ zboží
BELLINZONI je registrovaná ochranná známka společnosti Bellinzoni. Zákon považuje ochrannou známku za formu majetku
a jakékoli zneužití může být potrestáno dle zákona.
Bellinzoni s.r.l. prohlašuje, že výrobek Sprej RR1 je vyroben v Itálii.

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
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