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DEFINÍCIA
Vodná emulzia syntetických živíc a voskov s vysokou tvrdosťou na ochranu povrchu s vysokým leskom a odolnosťou voči 
opotrebeniu pri ošetrovaní tvrdých a vyhladených povrchov.

URČENIE A ÚČINNOSŤ

 Vyhladené a / alebo leštené povrchy Terracotta, všetky kamenné a syntetické materiály (živice, PVC, linoleum a guma).
Na pálenej hline, terakote, clinkeri a kameňoch so stredne nízkou absorpciou , piesku a cementových blokov je povrchovou úpravou na 
maximalizáciu odolnosti proti opotrebovaniu a odstráneniu podkladových ošetrení proti špine, namiesto WOPLUS (GEAL).
Na materiáloch so zníženou absorpciou a menej znečistetilnými, ako je mramor, žula, kaučuk a linoleum, môže byť DIAMANTE použitý 
samostatne ako vysoko lesklý ochranný prostriedok proti opotrebovaniu. 
Samolesk, nízka šmykľavosť, perfektne transparentná, dodáva lesk bez zmeny farby materiálu podkladovej úpravy.
Vynikajúca odolnosť voči neutrálnym a alkoholovím prípravkom. Rýchlo schne. Môže sa chodiť hneď po vysušení.

POUŽITIE
Preferuje sa aplikácia pomocou "nanášania striekaním" s podlahovým strojom (odporúčaná rýchlosť menšia ako 400 otáčok za minútu) 
vybavená stredne tvrdými kotúčmi.
Pri aplikácii s nízkootáčkovým strojom zrieďte DIAMANTE s 1/4 vody. Ak ho chcete použiť ručne, zrieďte na 50% a venujte dobrú 
pozornosť nanášaniu tenkej a rovnomernej vrstvy. 
Neodporúča sa aplikovať pri teplote nižšej ako 10 ° C.
Na opätovné spracovanie vykonajte mierne odstraňovanie pomocou SERVICE ALCALE (GEAL) zriedeného 20% alebo CB 90 (GEAL) 
čistého, hubkou alebo strojom s pevným diskom. Znovu použite DIAMANTE podľa vyššie uvedených pokynov.
Spotreba: 1 l / 20 - 40 m² a viac.

Chemicko fyzikálne vlastnosti
 pH (20 °C): 8.2 
Špecifická hmotnosť (20 °C): 1.024 Kg/l 
Skupenstvo: mliečna kvapalina  
Vôňa: jemne alkoholová
Farba: mliečna biela 

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

Nebezpečenstvo

Varovanie
P102 Uchovávajte 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)

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.




