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PROTISKLUZOVÝ ČISTIČ S VOSKOVÁNÍM AS-22
Tekutý mycí koncentrát s protiskluzovým voskem pro běžnou údržbu
přírodního i umělého kamene

Popis přípravku

AS-22 je přípravek určený k snadné a rychlé údržbě leštěných podlah
z přírodního nebo umělého kamene, ať již přírodních nebo voskovaných.
Oživuje barvu a lesk podlahy, chrání před šmouhami, stíny a vysokou zátěží.
Přípravek je na velkých plochách, jako jsou supermarkety, kina, nákupní centra
letiště apod. možné aplikovat automaticky s použitím čistícího stroje
Speciální složení snižuje kluzkost leštěných podlah.
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Technické údaje

Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20 °C
Rozpustnost ve vodě
Biodegrabilita
pH
Doba schnutí na povrchu při 20 °C
Skladování při 20 °C

Tekutina
Bílá
Bez zápachu
1,00 ± 0,02 Kg/lt
Rozpustný v každém poměru
100%
5,5 ± 0,02
20-40 minut *
12 měsíců v originálním balení

* Orientační hodnoty, v závislosti na povaze materiálu a podmínkách prostředí

Instrukce k použití

Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 10 až 30°C. V případě podlahového vytápění je třeba topení vypnout
a čekat, až se podlaha ochladí. Rozpusťte 150–200 ml přípravku v jednom litru čisté vody a pravidelnou údržbu
provádějte pomocí mopu, roztíráku, nebo čistého, bavlněného hadru na podlahu. Nechte vosk zaschnout
a v průběhu schnutí po ošetřované podlaze nepřecházejte. Nakonec podlahu energicky přeleštěte hadrem
přejeďte jednokotoučovým leštícím strojem na podlahy, nebo jednokartáčovým strojem vybaveným
bílým kotoučem FIBRATESCO . Udělejte si před finálním použitím test aplikace k určení četnosti a spotřeby.
AS-22 je možné použít i na materiály se zbytkovou vlhkostí!
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Aplikační nářadí

Štětec

Váleček

Mop

Hadr

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném
místě nebo vzorku.
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PROTISKLUZOVÝ ČISTIČ S VOSKOVÁNÍM AS-22
Doporučení k použití
•
•
•
•
•
•

Pro lepší výsledek je lepší nanášet vosk ve více vrstvách bez mezi-rozleštěni.
Nepoužívejte vosk ve větší než doporučené koncentraci.
Přípravek je určen pouze pro vnitřní prostory.
Pro udržení protiskluzového efektu je nutné aplikaci pravidelně opakovat.
Stupeň protiskluzového účinku závisí na typu materiálu a způsobu opracování povrchu.
Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.
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Ošetřované povrchy

Mramor, žula, umělé materiály na bázi pryskyřice i cementu, vápenec, teraco, kamenina, keramika.

Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 80/120 m 2 materiálu.
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Údržba povrchu

Při silném znečištění doporučujeme provést hloubkové mytí přípravkem Lem-3.
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení

Kartony po: 12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech.
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními a národními
předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
3404.90.90
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