CB08

Nižšie uvedené pokyny sú výsledkom našich dlhoročných
vedeckých a operatívnych skúseností s cieľom dosiahnuť
najlepšie výsledky v tejto špecifickej operácii. V každom
prípade tieto pokyny nie sú záväzné a nezahŕňajú našu
zodpovednosť z dôvodu konkrétnych, odlišných podmienok a
spôsobov vykonávania práce. V prípade ošetrenia na
konkrétnych materiáloch, najmä vonku, odporúčame obrátiť
sa na technické oddelenie spoločnosti Geal.

TENTO DOKUMENT JE INDIKATÍVNY TECHNICKÝ LIST
PRELOŽENÝ Z TALIANSKEHO JAZYKA. Originál je možné
zaslať na dopyt.

10/00

DEFINÍCIA
Komplexná zmes prírodne modifikovaných voskov a polymérov v jemnej emulzii na periodickú údržbu
ošetrených podláh.

APLIKÁCIA A POUŽITIE
Pre povrchy s vysokou premávkou ako Cotto, Terracotte a iných druhov kamenných materiálov ošetrených
vlastnými leštiacimi voskami (WOPLUS). CB 08 obnovuje povrchovú úpravu a má špeciálne úchopové vlastnosti
bez akýchkoľvek problémov s oddelením a praskaním.
CB 08 chráni tým, že znižuje povrchové šmuhy a stopy (čierne znaky), ktorých odstránenie je možné pomocou
handričky alebo domáceho leštiaceho stroja.

Návod na použitie
CB 08 sa používa čistý na umytý povrch s CB 90, DETERJET alebo LINDO SANIGEN. Môže sa použiť s
mäkkou tkaninou / mopom alebo voskovým rozprašovačom. Nalejte na povrch alebo na mäkkú handričku malé
množstvo CB 08 a rovnomerne naneste tenkú vrstvu kvapaliny. CB 08 je samoleštiaci; v prípade potreby,
počkajte, kým je povrch suchý, a šúchajte vlnenou handričkou alebo leštiacim strojom, aby ste zvýšili leštiaci
efekt.
Povrchy ošetrené CB 08 sa musia premyť vodnými roztokmi neutrálnych čistiacich prostriedkov (napr. CB 90
DETERJET a LINDO SANIGEN); nepoužívajte čistiace prostriedky na báze amoniaku, chlórnan sodný a všetky
ďalšie silne alkalické látky.
Leštenie je užitočné pri odstraňovaní čiernych šmúh a stôp.
Frekvencia:
Na podlahách s častou premávkou: raz za mesiac;
V iných prostrediach: 2-3 krát za rok.
Pri nadmernom používaní by mohlo dôjsť k stratifikácii a akumulácii s následným tmavnutím povrchových častí
menej vystavených premávke.

CHEMICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Špecifická hmotnosť (20°C):_________ 1,003 gr/cc
pH (pri 20°C):____________________ 8,8
Farba: svetlo oranžová jantárová farba
Vôňa: kvety, med
Skupenstvo: kvapalina
NEBEZPEČENSTVO
nie nebezpečný produkt
Symboly: Žiadne
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Viac informácií nájdete v bezpečnostnom liste podľa Dir. CEE č. 91/155
ŠPECIFIKÁCIE
Na údržbu kamenných podláh ošetrených voskom použite CB 08 (GEAL), zmes modifikovaných prírodných
voskov a polymérov v emulzii, rovnomerne naneste výrobok pomocou mäkkej handričky / mopu / nanášača
vosku.
Doprava po ceste (ADR) / vlakom (RID) (loďou alebo letecky, na požiadanie)
Nie je nebezpečné
Viac informácií nájdete v bezpečnostnom liste materiálu

BALENIE
1 Liter PE fľaša
5 Liter PE bandaska

12ks/krabica
4 ks/krabica

Priemyselné balenie voľných výrobkov na požiadanie
Všetky obaly sú vyrobené podľa zákona
GEAL S.r.l. je členom organizácie CONAI.
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