Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

Márványápoló
(MARMOR GLANZPFLEGE)

Terméktulajdonságok
Viasztartalmú, oldószermentes ápolószer, mű- és
természetes kövek újra fényesítésére valamint azok
felületének
védelmére. A Murexin Márványápoló vízzel hígítható. 20-30
perces száradási időt követően fényes viaszréteget képez az
ápolandó felületen. Egyidejűleg a felület színét és
struktúráját felújítja. A felületen kiváló védelmet nyújt. A
viaszréteg
könnyen polírozható.

Alkalmazhatóság
Csak beltéri felhasználásra!
Természetes és műkövek felületének fényesítésére,
ápolására.

Termékadatok
Kiszerelés:
1 liter kanna
Tárolás:
Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva, kb. 3 évig.

Alapfelület:
Márvány, gránit lapok, terrazzo és hasonló felületek esetén.
Ideális matt, lekoptatott márvány
és műkő felületek újra-fényesítésére.
Feldolgozás:
Első kezeléskor hígítás nélkül habszivacs-hengerrel vagy
szivaccsal egyenletesen a tiszta, száraz felületre felhordjuk a
Murexin Márványápolót és száradni hagyjuk. A száradási idő
alatt a kezelt felületre nem szabad rálépi. A teljes száradást
(30-60 perc) követően a felületet nem pihés , nem
bolyhosodó kendővel átdörzsöljük vagy géppel polírozzuk. A
védőhatás megtartása végett a kopástól és a felületen
átmenő forgalom, igénybevétel függvényében valamint a
fényes felület megtartása végett időnként a felmosó vízhez
adagoljuk a Murexin Márványápolót (kb. 1/4 liter 10 liter
felmosó vízbe). Idővel az erősebben igénybevett felületen
kopásnyomok láthatóak, ez többszöri polírozással
megszűntethető.
Fontos figyelmeztés!
A Murexin Márványápolóval kezelt felületre – úgy, mint az
egyáltalán nem kezelt felületre - lúgos súrolószert vagy
alkoholos tisztítószert NE használjunk a szokásos fenntartó
tisztításnál sem!

Műszaki adatok
Fontos figyelmeztetés!
Anyagszükséglet
Sűrűség
Szín
Feldolgozási hőm.

1 liter kb. 20 m²
kb. 1,00 g/cm³
tejszerű
+ 5°C - +25°C

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Bedolgozás
Javasolt szerszám:
habszivacs-henger, szivacs, nem bolyhosodó kendő.
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Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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