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Ochrana lešteného gresu

DEFINÍCIA
Hydroalkoholická mikroemulzia fluórovaných funkcionalizovaných polymérov s vysokou chemickou odolnosťou.
URČENIE A ÚČINNOSŤ
PROGRES NO-LUX (GEAL) je špeciálny ochranný prostriedok pre leštené „full body“ gresové dlaždice. Poskytuje im hlbokú
ochranu pred tekutými škvrnami. Tiež je vhodný na predbežnú ochranu pred montážou a škárovaním, aby sa zabránilo
škvrnám spôsobenými farebnými škárovacími hmotami a iným možným škvrnám, napr. od lepidla.
Nízkomolekulárne a chemicko-fyzikálne vlastnosti aktívnych zložiek umožňujú, aby PROGRES NO-LUX prenikol do pórov
gresovej dlažby a zostal spojený s povrchom bez akejkoľvek farebnej zmeny.
Ochrana poskytnutá programom PROGRES NO-LUX znižuje farbenie a zalepenie syntetickými živicami obsiahnutými vo
farebných škárovacích hmotách, čo uľahčuje ich odstránenie pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov, ako sú SERVICE
ACIDO alebo SERVICE SOLVACID (GEAL). Nemení vzhľad, farbu a lesk povrchu. Nevytvára film. Reverzibilné. Rýchlo
schnúce. PROGRES NO-LUX je vysoko stabilný voči svetlu a udržuje vysokú ochranu aj po opakovaných oplachoch.
POUŽITIE
Aplikujte PROGRES NO-LUX na suché a čisté povrchy, roztierajte ho mopom, mäkkou handričkou, voskovým
rozprašovačom alebo podlahovým strojom vybaveným mäkkým diskom. Po vysušení odstráňte nadbytočné množstvo
mäkkou handrou alebo podlahovým strojom vybaveným mäkkým kotúčom, kým sa neobnoví pôvodný lesk.
Podlaha je znovu použiteľná po 10-15 minútach po aplikácii.
Priemerné spotreba: 1 liter na 20-40 m².
Čistenie povrchov po pokládke, ktoré boli predbežne ošetrené programom PROGRES NO-LUX: Odstránenie fľakov a škvŕn
od syntetických farebných škárovacích hmôt musí byť vykonané špeciálnym čistiacim prostriedkom SERVICE SOLVACID
(GEAL), zriedeným na 30 - 50% vodou alebo čistým, ak je to potrebné.
Bežné čistenie povrchov chránených programom PROGRES NO-LUX: použite CB 90 (GEAL) zriedený vodou na 2%. Pri
čistiacich strojoch používajte SUPER DETERJET (GEAL) zriedený vodou na 2%.
Mimoriadna údržba povrchov chránených programom PROGRES NO-LUX: vykonajte hĺbkové čistenie pomocou SUPER
DETERJET (GEAL) zriedeného vodou až do 20%. Odstráňte možné tvrdé škvrny pomocou čistého alebo vodouzriedeného SERVICE SOLVACID (GEAL). Čistiaci prostriedok sa musí roztrieť a nechať stáť na škvrne 10-30 minút. Po
opláchnutí vodou, na vyschnutej ploche, pokračujte v opätovnej obnove ochrannej vrstvy aplikáciou jednej vrstvy
PROGRES NO-LUX. Odporúča sa vykonať mimoriadnu údržbu najmenej každých 4 až 6 mesiacov, najmä v oblastiach s
vysokou premávkou a vysokou frekvenciou čistenia.
Chemicko-fyzické vlastnosti
pH (20°C) čistý produkt: 9.5
Špecifická hmotnosť (20 °C): 0.981 g/cc
Skupenstvo: kvapalina
Vôňa: alkoholová
Farba: bez farby
Balenie:
1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrov PE bandaska, 4ks/krabica

Nebezpečie
piktogramy:
Upozornenie:
Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary
P101 Ak potrebujete lekársku pomoc, majte k dispozícii nádobu alebo
štítok od výrobku
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu
tváre.
Podrobné informácie sú uvedené na bezpečnostnej karte v súlade s nariadením CE.
1907/2006 (REACH) a nasledovnými aktualizáciami

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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