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DEFINÍCIA

Stabilizovaná vodná disperzia tvrdých živíc a mikronizovaných organických polymérov s vysokou fyzikálno-chemickou odolnosťou
pre ochrannú povrchovú úpravu cotto a kameňa vo vonkajšom prostredí.
URČENIE A ÚČINNOSŤ

WOPLUS EXTERN je nový výrobok na báze vody na dokončenie ochrany proti znečisteniu a proti opotrebovaniu vonkajších povrchov.
Satinový efekt, ktorý sa odporúča hlavne na povrchovú úpravu cotto dlažieb, je možné ho použiť aj na akýkoľvek prírodný alebo
rekonštruovaný kamenný materiál.
Vzorec je charakterizovaný vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Na rozdiel od ostatných úprav voskových živíc
nepodlieha nenávratnej degradácii po priamom a dlhodobom kontakte s vodou ani zmene farby.
WOPLUS EXTERN tak predstavuje dokončenie línie produktov GEAL pre anti-degraduálnu úpravu terakotových a kamenných
materiálov vo vonkajšom prostredí, najmä v kombinácii s hlboko vodoodpudivými ochrannými prostriedkami ICR 17, IPA 16,
IDROBLOCK (GEAL) alebo prípravkami proti škvrnám ako BASOIL, PROTECT (GEAL) alebo viacúčelové BARRIER 2, AQUATON,
TRI-TON (GEAL). Testovanie v akreditovaných laboratóriách naznačuje, že cottové povrchy ošetrené WOPLUS EXTERN majú
šmyklavosť, ktorá je porovnateľná s tradičnou povrchovou úpravou dokonca aj za prítomnosti vody a v každom prípade v medziach
stanovených platnými právnymi predpismi. Vždy vykonajte predbežné testy na posúdenie správneho postupu pri aplikácii WOPLUS
EXTERN na vertikálne povrchy alebo cotto, tehly alebo kamenný materiál s vysokou absorpciou alebo ťažko ošetrovatelné povrchy.
Všeobecné upozornenie
Ošetrenie povrchov vykonané vodo a olejo-odpudzujúcimi prípravkami na absorpčných kamenných materiáloch, ktoré sú položené ako vonkajšia
podlaha alebo v ťažko vetranom prostredí, najmä na Pečené hliny - Terakotta - Clinker - Kamenina - sedimentárne kamene, udržiava v priebehu rokov
svoju estetickú a anti-degradačnáú funkciu za predpokladu, že rovnaké materiály sú certifikované ako mrazuvzdorné a sú dokonale položené.
Pri absencii vyššie uvedených požiadaviek odporúčame konzultovať našu technickú podporu.

POUŽITIE
PRED POUŽITÍM DOBRE PRETREPTE.
Aplikujte WOPLUS EXTERN po aplikácii vyššie uvedených vodo-odpudivých prostriedkov, ako tenkú vrstvu na čisté a suché povrchy,
dbajte na to, aby ste produkt naniesli rovnomerne.
Nalejte výrobok na povrch a rovnomerne ho rozotrite, aby sa zabránilo vzniku akéhokoľvek prebytku. Z tohto dôvodu môže byť
aplikácia štetcom alebo na vertikálne plochy ťažšia. Akékoľvek problémy konzultujte s technickou podporou spoločnosti GEAL.
WOPLUS EXTERN sa zvyčajne aplikuje v dvoch vrstvách. Počkajte na úplné vysušenie prvej, pred aplikáciou druhej. Počas sušenia
nekráčajte po povrchu.
Keďže WOPLUS EXTERN sa používa hlavne vonku, je potrebné vyhnúť sa aplikácii výrobku v nevhodných podmienkach: príliš horúce
povrchy, vonkajšia teplota pod 5 ° C alebo pravdepodobné pršanie.
Nikdy nepoužívajte alkalické a / alebo agresívne produkty (ako je čpavok, alkohol alebo bielidlo) na čistenie povrchov ošetrených
WOPLUS EXTERN. Odporúčame používať neutrálne čistiace prostriedky ako LINDO SANIGEN (GEAL) alebo CB90 (GEAL) riedené
vo vode na bežné čistenie. Pravidelná údržba je potrebná na regeneráciu špecifickej ochrany a povrchovej úpravy a opätovné
nanášanie jedného náteru WOPLUS EXTERN, zvyčajne raz ročne, po správnom očistení povrchu.
Orientačná spotreba: 1 liter na 10-15 m2 povrchu, v závislosti od absorpcie materiálu.
Chemicko fyzikálne vlastnosti
pH (20 °C): 8,0 ± 0,5
Špecifická hmotnosť (20 °C): 1,006 Kg/l
Skupenstvo: homogénna kvapalina
Vôňa: ľahký amoniak
Farba: mliečna biela

Nebezpečenstvo
Varovanie:
P102 Skladujte 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)

Balenie
1 L polyethylénová fľaša, 12ks/krabica
5 L polyethylénová bandaska, 4ks/krabica
10 L polyethylénová bandaska

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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