WOPLUS
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LUCIDO – SATINATO – NO-LUX
(LESK) - (SATÉN) – (MATNÉ)
DEFINÍCIA
Vodná mikrodisperzia vysoko chemicky a fyzikálne odolných tvrdých voskov, živíc a koformulantov.
WOPLUS je k dispozícii v troch verziách: LUCIDO (lesklá povrchová úprava), SATINATO (pololesklá povrchová úprava), NO-LUX (matná úprava).
URČENIE A ÚČINNOSŤ
Môže byť použitý na všetky podlahy z terakoty, kameňa, mramoru (nie leštené), kompozitných materiálov a podobných produktov v interiéri alebo v
exteriéri.
Používa sa ako povrchová úprava po ošetrení proti vlhkosti ICR 17, IPA 16, IDROBLOCK (GEAL), odpudzovačom vody BASOIL, PROTECT,
PREVENT2, TRI-TON, BARRIER2 (GEAL) alebo voskom ako LI-COT, DRESS, IDROLICOT, IDRODRESS (GEAL), prípadne po aplikácii priľnavého
základného produktu BASE (GEAL).
Neuchováva nečistoty a umožňuje ich ľahké odstránenie.
WOPLUS vyniká ochranou proti širokému spektru domácich škvŕn: mastné škvrny (rastlinné a živočíšne oleje a tuky), alkohol (víno, atrament, farebné
perá) kyslé škvrny (citrón, ocot, Coca Cola) ).
WOPLUS obsahuje polyméry a vosky s vysokou kontaktnou kapacitou substrátov; tieto účinné zložky dávajú vysokú ochranu proti opotrebeniu,
vynikajúcu priehľadnosť, pružnosť a zníženú klzkosť.
Predstavuje obnoviteľnú úpravu. Ľahko sa nanáša, rovnomerne sa nanesie na povrch vďaka svojim samonivelačným vlastnostiam, čím sa znižuje
riziko nerovnomerného vstrebávania.
Na zvýšenie lesku je možné opätovne leštiť WOPLUS s jemným diskom; lesklá verzia je samoleštiaca.
Ak sa používa v uvedených množstvách, poskytuje miernu tonalizáciu bez výraznej zmeny farby a priedušnosti materiálu.
Ako príklad uvádzame hodnoty žiarivosti, vyjadrené v jednotkách Gloss (60 °), z troch verzií WOPLUS, ktoré sa používajú na štandardnej hladkej
terakote:
WOPLUS LUCIDO
WOPLUS SATINATO
WOPLUS NO-LUX
Gloss (60°) jednotka
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POUŽITIE

PRED POUŽITÍM DOBRE PRETREPTE.
Aplikuje sa čistý s voskovým aplikátorom / mäkkou handričkou / "sprejovaním" s monobrush-om vybaveným stredne tvrdými kotúčmi.
Výrobky sa musia aplikovať v tenkých vrstvách s jednou alebo viacerými aplikáciami nasledujúcimi jeden po druhom, to znamená, akonáhle je
predchádzajúci náter suchý (zvyčajne po 1 až 2 hodinách).
Na povrchy chránené vodnými a olejovými repelentami na báze rozpúšťadiel (ako je BASOIL E BARRIER 2 COTTO - GEAL) pred aplikáciou
WOPLUS odporúčame naniesť vrstvu BASE (GEAL) na zvýšenie kontaktu so substrátom , Aplikáciu WOPLUS možno vykonať hneď, ako je suchý
základ BASE.
Počas chladných a vlhkých období a / alebo v menej vetraných prostrediach môže byť doba schnutia každej aplikácie značne dlhšia. Odporúčame
aplikáciu pri teplote miestnosti nižšej ako 10 ° C, aby sa zabránilo možnému bielenie.
Na tvrdých a vyhladených materiáloch s nízkou absorpciou alebo zrkadlovým leskom, ako aj na syntetických povrchoch (gumy, PVC, Linoleum)
odporúčame nanášať výlučne technikou "spray buffing" (leštenie strojom pri strednej / vysokej rýchlosti).
Časté čistenie povrchov ošetrených prípravkom WOPLUS by sa malo vykonávať s neutrálnym zriedeným čistiacim prostriedkom (CB 90, LINDO
SANIGEN - GEAL), a úplne sa vyhnúť použitiu alkalických a / alebo agresívnych výrobkov (ako je čpavok, alkohol alebo bielidlo) a parných čistiacich
strojov. Periodická údržba (vykonávaná 2-3 krát za rok alebo podľa potreby): na povrchoch ošetrených WOPLUS LUCIDO alebo SATINATO používajte
CB08 (GEAL), zatiaľ čo WOPLUS NO-LUX sa používa na povrchoch ošetrených touto istou verziou.
Orientačná spotreba: 1 liter na 7 - 10 m².
Poznámka: Možný voskovitý materiál na hladine, tiež vo forme "goliera" na okraji fľaše/kontajnera, zmizne ihneď po pretrepaní produktu a neohrozuje
kvalitu a účinnosť produktu.
Chemicko fyzikálne vlastnosti
pH (20 °C): 9.0
Špecifická hmotnosť(20°C): 1.016 Kg/l (SHINY, SATIN) 1.010 Kg/l (NO-LUX)
Skupenstvo: mliečna kvapalina
Vôňa: ovocná
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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