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DUSTPROOF
DULKIŲ SURIŠĖJAS

Savybės ir paskirtis

Sąnaudos

DUSTPROOF yra paruoštas naudoti ant bet kokio tipo
betoninių paviršių: grindų, trinkelių ir kt. Preparatas suriša
dulkes ant betono paviršiaus ir sumažina dulkėjimą, byrėjimą
ir nešvarumus ant pagrindų. Preparatą galima naudoti
naujiems ir seniems paviršiams.

Produkto išeiga yra nuo 3m² iki 5m² iš 1 litro / pateiktos
sąnaudos vienam sluoksniui /. Sunaudojimas labai priklauso
nuo paviršiaus įgerties.

Naudojimo būdas
Kruopščiai nuvalykite ir nusausinkite paviršių, pašalinkite
purvą, nešvarumus ir šiukšlių daleles dulkių siurbliu ar
minkštu šepetėliu. Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
Užtepkite ant paviršiaus tiesiai iš pakuotės arba naudokite
laistytuvą, tolygiai paskirstydami ant paviršiaus teptuku ar
voleliu. Venkite balų susidarymo. Darbus reikia atlikti nuo + 5
° C iki + 25 ° C / temp. aplinkos ir preparato /. Preparatas
labai efektyvus, jis puikiai veikia jau po pirmojo sluoksno. Jei
paviršius labai įgeriantis, rekomenduojama naudoti antrą
sluoksnį. Po darbo nuplaukite įrankius vandeniu.

Saugojimas
Laikykite ir gabenkite sausoje ir tamsioje vietoje originaliose
sandariai uždarytose induose, esant + 5 ° C iki + 25 ° C
temperatūrai.
Galiojimo terminas
Preparatą sunaudokite per 24 mėnesius nuo pagaminimo
datos, nurodytos ant pakuotės. Pagaminimo data yra partijos
numeris.

Įspėjimas ! Prieš pradedant tepti ant viso paviršiaus,
rekomenduojama patikrinti pagrindo reakciją į preparatą
mažiau matomoje vietoje.
Ant pagrindo uždėjus per storą preparato sluoksnį, gali
sumažėti sekančių sluoksnių sukibimas.

Sudėtis

Natrio silikatas

Spalva ir būvis

Bespalvis skystis

UAB Frontalis, Buivydiškių g.22 Vilnius Lietuva tel.
+370 60 22 70 44
info@frontalis.lt, www.frontalis.lt
Į.K.303609867 PVM. . LT100009165013

Psl 1

Atnaujinta 2017.01.12

TECHNINĖ KORTELĖ NR DP/01122017

Tankis
pH
Pakuotė

1,25-1,60g/cm3
11-13 esant 20˚C
Bakelis 5l

Papildoma informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. Jei kyla
abejonių, prieš pradėdami dirbti su produktu, kreipkitės į
gamintojo techninių patarimų skyrių. Gamintojas neturi
įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui
kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei aprašytos aukščiau.
Teisingas ir efektyvus preparato vartojimas nepriklauso nuo
mūsų kontrolės, todėl taikoma tik pristatyto produkto
kokybė. Gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas negali būti
laikomi atsakingais už nuostolius, susijusius su netinkamu
produkto naudojimu ar laikymu.

Gamintojas pasilieka teisę keisti šio duomenų lapo turinį,
atsirandantį dėl, pavyzdžiui, taisyklių pakeitimų, gaminio
pakeitimų, techninės pažangos ar kitų priežasčių. „Jurgos“
darbuotojai įgalioti teikti techninę informaciją tik pagal šį
techninį lapą. Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje
esančios informacijos, turėtų būti patvirtinta raštu. Jei kyla
abejonių, pasitarkite su gamintoju. Šis gaminio lapas galioja
ir pakeičia visus ankstesnius.
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