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Tekutý vosk RR/1
Tekutý vosk k leštěných kamenných podlah

Popis přípravku
Emulgovaný tekutý vosk vytvořený pro údržbu podlah vyrobených z přírodního a umělého
kamene jako je mramor, žula, vápenec, teraco a aglomeráty. Jeho složení je na bázi
přírodních a syntetických vosků. Dodá brilantní a teplý lesk.
RR/1 je ideální výrobek k údržbě přirozeného lesku podlah. Jakmile je aplikován, zvyšuje
odolnost proti mytí při použití běžných mycích prostředků na neutrální bázi. Pro delší
životnost čistoty a lesku doporučujeme nás přípravek L&L.

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

Tekutý
Mléčně bílá
Parfémovaný po levanduli
1,00 ± 0,02 Kg/l
Rozpustný v každém poměru
8,00 ± 0,02
24 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití
Povrch musí být čistý a suchý. Podlahu, která má usazeniny od předchozích vosků vyčistěte odstraňovačem vosků DECER-DOS.
Rozetřete vosk, zřeďte 1:20 ve vlažné vodě (1 dávkovací šálek v 1 lt vody), pak použijte vlhký hadr, mop nebo fliz na roztírání
vosku. Nechte vosk zaschnout bez toho, aniž byste přes ošetřovaný povrch chodili. Pak podlahu silně drhněte vlněnou textilií
nebo vyleštěte domácím leštícím přístrojem nebo strojem na podlahy vybaveným bílým leštícím kotoučem. Pravidelné čištění
musí být prováděno naším neutrálním mycím prostředkem Detergent LEM-3. Po tomto mytí může být vosk naleštěn jak je
popsáno výše. Opakujte pravidelně.

Aplikační nářadí

Hadr

Voskovací mop

Mop

Domácí leštička

Jednokotoučová
leštička

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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Tekutý vosk RR/1
Doporučení k použití






Nechte vosk dobře zaschnout před leštěním, abyste dosáhli lepšího výsledku.
Navrhujeme vždy zředit vosk, abyste se vyhnuli silné vrstvě na podlaze.
V případě aplikace na podlahu mějte na paměti, že povrch bude kluzký. Klouzavost se sníží po několika dnech.
Přípravek je určen pouze pro vnitřní použití.
Pozorně si přečtěte doporučení vytištěná na štítku a před vlastním použitím si udělejte na malém místě vlastní test.

Ošetřované povrchy
Leštěný přírodní i umělý kámen, teraco, Technistone

Spotřeba
S 1 litrem přípravku ošetříte 150/250 m2 kamenného leštěného povrchu, v závislosti na poréznosti materiálu a jeho
povrchovém lesku.

Údržba povrchu
Pro správnou denní údržbu ošetřeného povrchu doporučujeme používat náš přípravek L&L.
Vyvarujte se abrazivnímu čištění a mytí pomocí kyselinové a silně zásadité chemie.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

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 1 l; 4 plechovky po 5 l; 1 barel o 25 l
Složení balení jsou kovové nádoby (ACC) po 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
34.04.9000

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 Tekutý vosk RR1 je vyroben v Itálii.
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