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BRILLO MARBLE
DEFINÍCIA

Mikronizované vosky a živice s prídavkom vyrovnávacích látok a tvrdidiel.
URČENIE A ÚČINNOSŤ

BRILLO MARBLE je špecifický prípravok na báze vody, ktorý poskytuje lesk a ochranu lesklým kamenným povrchom, konkrétne
mramoru a žule, rovnako ako zrná a rekombinantné materiály vo všeobecnosti, mierne nepriehľadné alebo nerovnomerne lesklé, pre
podlahy a krycie materiály.
BRILLO MARBLE NEOBSAHUJE ROZPÚŠŤADLÁ. Preto predstavuje správnu a bezpečnú alternatívu použitia rozpúšťadlových voskov,
pri potrebe vyzdvihnúť lesk nových kamenných materiálov alebo pri obnove lesku matných povrchov.
Môže sa aplikovať aj na povrchy predtým ošetrené vodo-odpudzujúcim prostriedkom IDROBLOCK alebo ICR17 (GEAL) a / alebo
repelentmi na báze vodného oleja PROTECT, PREVENT 2, BASOIL, BARRIER 2, TRI-TON a MARMO BARRIER (GEAL).
Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a lesk sa dá znova ľahko obnoviť pomocou tkanín alebo mäkkých abrazívnych hubiek.
Jeho špeciálny vzorec umožňuje používať ho aj v priemyselnej výrobe dosiek z lešteného kameňa a podobne. V tomto kontexte
používanie BRILLO MARBLE umožňuje drastické zníženie emisií prchavých organických zlúčenín (VOC) v ovzduší so všetkými
výhodami, ktoré z toho vyplývajú z hľadiska zdravia a bezpečnosti na pracovisku a rešpektovania životného prostredia, ako aj z
ekonomického hľadiska, pretože nie je potrebné inštalovať drahé zariadenia na zníženie VOC, v súlade s ustanoveniami platných
hygienických predpisov na pracovisku.
BRILLO MARBLE preto predstavuje odpoveď na NÍZKY ENVIROMENTÁLNY DOSAH pri požiadavkách sektora výroby kameňa, ktoré
boli až doteraz uspokojené len s výrobkami na báze rozpúšťadiel, ktoré sú podľa najnovších predpisov pre ľudí aj pre životné prostredie
klasifikované ako veľmi nebezpečné.
POUŽITIE

BRILLO MARBLE sa aplikuje neriedený na suché a čisté povrchy, s kefkou, špongiou alebo mäkkou handričkou. Nalejte malé množstvo
produktu na povrch alebo na handričku a rovnomerne roztierajte v tenkej vrstve, aby ste sa vyhli jeho nahromadeniu.
Nechajte vysušiť (5-10 min.) a leštite mäkkou hubkou / oceľovou vlnou alebo leštiacim strojom, kým sa obnoví pôvodný lesk. Akýkoľvek
prebytok je možné ľahko odstrániť jednoduchým trením povrchu.
Frekvencia aplikácií: podľa potrieb.
Orientačná spotreba: 1 liter na 15-25 m2 povrchu podľa absorpcie materiálu.

Chemicko fyzikálne vlastnosti
pH (20 °C): 8.1
Špecifická hmotnosť (20 °C): 1.002 Kg/l
Skupenstvo: homogénna kvapalina
Vôňa: kvetinová

Nebezpečenstvo
Varovania:
P102
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s nariadením EC
1907/2006 (REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Farba: biela mliečna
Balenie
0.5 L polyethylénová fľaša, 12ks/krabica

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku na obale. Záruka
sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná
za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom tretími stranami.
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