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EASY GRES

Ochrana gresu a keramiky, exteriér

DEFINÍCIA

Mikroemulzia tvrdých živíc s vysokou chemickou zotrvačnosťou na ochranu pred opotrebovaním a proti znečisteniu
gresových a kameninových podláh v exteriéri a/alebo v miestach s vysokou premávkou.
URČENIE A ÚČINNOSŤ

EASY GRES je inovatívny prípravok na ochranu keramických a gresových kameninových materiálov s hrubým,
neošetreným, prírodným a štruktúrovaným povrchom vonkajšej podlahy. Zjednodušuje časté a/alebo mimoriadne čistenie
keramických materiálov, ktoré majú tendenciu zadržiavať nečistoty a preto sa obzvlášť ťažko čistia. Ideálne na ochranu
proti nečistotám protišmykových materiálov a na podlahy vystavené silnému opotrebovaniu alebo premávke vozidla.
EASY GRES vytvára rovnomernú a homogénnu priľnavú bariéru k materiálu, s vysokou tvrdosťou, odolnosťou proti
opotrebovaniu a poškriabaniu, čo zabraňuje priľnutiu nečistôt na mikroskopickú nerovnosť povrchu, ktorá je typická pre
nevyhladený gres. Uľahčuje tak odstránenie nečistôt pri častom čistení iba s vlhkou handričkou alebo so zriedenými
neutrálnymi čistiacimi prostriedkami. Nemení šmykľavosť materiálu. Môže spôsobiť mierne zvýšenie lesklosti v závislosti od
typu povrchu.
EASY GRES sa ľahko aplikuje a nevyžaduje použitie strojov. Je odolný proti častému čisteniu s detergentmi, ako je
BELGRES (GEAL) alebo CERAMIK (GEAL) zriedený; je úplne reverzibilný a dá sa odstrániť pomocou DETERFLASH
(GEAL).
POUŽITIE

Výrobok pripravený na použitie. Aplikuje sa neriedený na čistý a suchý povrch, v dvoch alebo viacerých vrstvách,
striekaním alebo štetcom a podobne. Aplikujte ho rovnomerne a vyhýbajte sa hromadeniu nadbytočného produktu.
Počkajte najmenej dve hodiny medzi prvým a druhým náterom, nestúpajte na ošetrený povrch a opätovne neaplikujte
výrobok počas sušenia v oblastiach, ktoré už boli ošetrené. Na predbežné čistenie povrchu použite SOLVACID (GEAL)
(pozri zodpovedajúci technický list). Na následné časté čistenie používajte nariedený BELGRES (GEAL) ako neutrálny
odmasťovací prostriedok alebo zriedený CERAMIK (GEAL) ako odvápňovač na odstránenie prachu a minerálnej nečistoty.
Mimoriadne čistenie ošetrených plôch vykonáte úplným odstránením produktu pomocou DETERFLASH (GEAL), čistým
alebo zriedeným (podľa potreby), po ktorom nasleduje opláchnutie čistou vodou. Potom produkt aplikujte znovu tak, ako je
uvedené vyššie. Nepoužívajte výrobok pri teplote pod 10 ° C.
Spotreba: 1 liter až do 40 m2 povrchu, v závislosti od drsnosti materiálu.

Chemicko-fyzické vlastnosti
pH (20°C) čistý produkt: 8.5

Nebezpečie:
Skladujte mimo dosahu detí

Vôňa: ľahko amoniaková

P102

Farba: mliečna biela

Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s

Balenie
1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrov PE bandaska, 4ks/krabica

nariadením EC 1907/2006 (REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

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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