„ANTI SLIP“ LIBISEMISVASTANE
IMPREGNANT LOODUSLIKULE
KIVILE R-9G
ANTI SLIP R-9G Natural Stone - vee baasil toode on mõeldud
märgadel põrandatel libisemisohu vähendamiseks.
Vahend suurendab töödeldud alade hõõrdetegurit, mõjutamata
põranda loomulikku välimust.
Tootes
sisalduvad
anorgaanilised
pinnaaktivaatorid
ja
polümeerid tekitavad püsiva mikrostruktuuri, põhjustades
kineetilise hõõrdeteguri suurenemist.
Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes vanadele
ja uutele põrandatele.
Toode sobib ka graniidist ja gneisist pindadele.
OMADUSED:
Pikaajaline libisemisvastane toime.
Säilitab algse pinna värvi.
Looduskivist pindadele ohutu.
KASUTAMINE:
ANTI SLIP R-9G NATURAL STONE on kasutusvalmis toode.
Toodet saab pindadele kanda piserdiga, pintsliga või värvimisrulliga.
Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.
Pinna töötlemiseks peab see olema kuiv. Kasuta toodet päeva kõige jahedamal
ajal. Ärge tehke tööd, kui põrand on otsese päikesevalguse käes. Kasuta
toodet temperatuurivahemikus +10 kuni +25°C. Enne toote kasutamist lülita
põrandaküte välja.
TÖÖ KÄIK:
Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt, kuni pinnal ei ole kuivi laike. Suurt pinda
töödeldes jaga see kaheks või enamaks osaks. Hõõru ettevaatlikult pinda õuevõi muu pehme harjaga umbes 30 sekundit, kuni pinnale tekivad väikesed
mullid.
Lase seista 2 minutit, seejärel kata kogu ala uuesti, et toode oleks kogu aeg
aktiveeritud ja pinnale ühtlaselt jaotunud. 10 minuti pärast eemalda vahend
kuiva mopi, lapi või vee- ja tolmuimejaga. Reaktsiooni peatamiseks loputa pind
puhta veega. Kuivata pind puhta lapi, mopi või vee- ja tolmuimejaga ning
loputa pind uuesti veega. Kui tulemus on mitterahuldav, korda protseduuri.
Pärast toote kasutamist vastavalt juhistele vastab pind ohutusnõuetele, mis
põhinevad Saksa standarditele DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131
Peale põranda kuivamist on põrand koheselt valmis kasutamiseks.

SOOVITUSED:
ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.

Mustal graniidil tuleks toodet testida 2-3 korda. Mõnda tüüpi graniidile võib
jääda “satiin”-efekt. Toote kasutamisel kandke kaitseprille ning nitriilkindaid.
Vahend võib ärritada nahka ja silmi, toote pealekandmisel on vaja tagada
ruumi hea venilatsioon. Silma sattumine: peske rohke veega vähemalt 15
minutit. Kaitske kahjustamata silma, eemaldage kontaktläätsed. Vältige
tugevat veevoolu – silma sarvkesta kahjustumise oht. Katke silm steriilselt
ning pöörduge viivitamatult silmaarsti poole. Ärge segage vahendit teiste
toodetega. Ärge visake tühja pakendit prügikasti, sest see võib põhjustada
keskkonnareostust. Ärge valage toodet äravoolutorudesse ega kanalisatsiooni.
See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida
ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning töötervishoiu ja tööohutuse
eeskirju.
Ära kasuta toodet vihmaga või külma ilmaga, pinna ja õhu temperatuur peab
olema vahemikus > 5°C ja < 30°C.
HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS
KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.
Toode sisaldab: etoksüülitud alkoholid C12-15, HF.
TEHNILISED ANDMED:
Värvitu vesilahus, lubatud on kergelt sinine värv
Tihedus ca 1
pH 3.5
Iseloomulik lõhn
Kulu: 5-8 L/ m2
Libisemisvastase toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse
intesiivsusest.
Pakend: 1L pudel / 5L kanister
Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril >+ 5°C to < 30°C avamata
originaalpakendis.
Mitte hoida temperatuuril alla 0°C, sest vee baasil toode külmub.
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