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STEINFIX 80 KASUTUSJUHIS / TEHN. INFORMATSIOON

Toote liik:
Sisseimbuva toimega kasutusvalmis spetsiaalne loodusliku kivi
lahustipõhine immuti. , mille aluseks on reaktiivselt modifitseeritud
silikoonid. Toode tungib kivi pooridesse ja reageerib
polüsilikoonile.

Kasutusala:
Looduslike kivide esmaseks töötlemiseks. Kasutatakse lihvitud ja
poleeritud absorbent- looduslike ja sünteetiliste kivitüüpide nagu
marmor, kiltkivi, liivakivi, graniit, terratso või betoonkivi töötlemiseks.
Toode on eriti sobiv kasutamiseks tumedatel ja mustadel imavatel
kivitüüpidel nagu Absolutt Black, Nero Impala, Galaxy, Otta Slate
jne. Defektseid pindu, nagu nt peente pragudega, võib töödelda
STEINFIX 80-ga. Sealjuures saab kivi pind homogeense ilme.
Liivakivi saab rahuldava värvitugevuse taseme, efekt on eriti
tulemuslik silikaadipõhisel kivil.

Kasutusjuhend:
Pind peab olema puhas, täiesti kuiv ja eelneva kaitse- või
kattekihita. Välisel kasutamisel on oluline veenduda, et kivi ei
sisaldaks kahjustavaid soolasid (nitraadid, sulfaadid, kloriidid), need
vähendavad toote immutusvõimet. Kivi peab oleme puhas või
eelnevalt puhastatud näiteks õli ja rasva eemaldajaga STEINFIX 20,
või aktiivpuhastusainega STEINFIX 40. Vastavalt kivitüübile võib ka
kasutada happepesu STEINFIX 30 (lubi, tsement ja roosteplekid) ja
lakieemaldi STEINFIX 90. Peale igat puhastust on soovitav, et te
pinna rohke veega loputaksite. Töötlemiseks peab kivi olema täiesti
kuiv. Reeglina kulub selleks 1 kuni 2 päeva. Immutamise ideaalseteks
tingimusteks on ümbritsev õhutemperatuur +15-250C ja peale töötlust
kaitstus vihma eest vähemalt 12-24 tunniks. Kattekihi
pealekandmisel ei tohi olla kivi avatud soojendavale
päikesekiirgusele ega ei tohi olla sisse lülitatud põrandaküte.
Töötlemist teostatakse ilma toodet lahjendamata pintsli, rulli või
pihustiga hajutades selle ühtlaselt üle pinna.
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Tootel tuleb lasta kivisse tungida umbes 5-20 minutit peale tootega
katmist ja enne kui immuti on pinnal kuivanud, tuleb toote jääk pinnalt
lapiga ära pühkida nii, et pinnale ei jääks mingeid jääke. Suure
imavusega pindade puhul võib töötlemist korrata. Igapäevaseks
puhastamiseks kasutage naturaalset looduskivi puhastusainet
STEINFIX 60 .Omadused:
STEINFIX 80 tõstab esile ja tumendab siledate ja poleeritud
kivitüüpide naturaalset värvi ja struktuuri kuid ei mõjuta läiget ega lihvi.
Ei jäta kivi pinnale mingeid jääke. Hajuv. Sobiv kasutamiseks nii ruumis
kui ka välispindadel. Väga vastupidav ja ilmastikukindel. Ei koltu. Vett ja
mustust tõrjuv efekt. Kaetava pinna suurus orienteeruvalt 10-20m²/L;
värvus läbipaistmatu, tihedus: 0.84 g/cm³
Toode ei sobi glasuuritud ja mitteimavatele pindadele. Lisaks tuleb
poleeritud pinnad peale töötlemist üle poleerida kuni jäägid on
eemaldatud. Värvi tugevdamise tase varieerub sõltuvalt kivi tüübist.
Reeglina saavutavad tumedad kivid värvi kõrgema astme kui heledat
tüüpi kivid. On soovitav, et testiksite töötlust enne kasutamist
näidispinnal, et näha selle efekti. Käte kaitseks tuleb kasutada
vastavaid kindaid. Lahustuvad materjalid nagu sünteetiline riie, kummi,
lakitud ja muud sarnased pinnad peavad enne kivi töötlemist olema
kaitstud. Instruktsioonide järgimine nõuab, et pakend oleks põhjani
tühjendatud.
Säilitamine:

Ei tohi külmutada. Säilituseks sobib jahedam ruum

Säilivusaeg:

Umbes 1 aasta kinnises originaalpudelis

Pakend:

1-liitrised plekkpudelid.

Ohutus:

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kokkupuutel silmadega
võib tekitada ärritust, sellise juhul loputage veega.
Allaneelamise korral loputage suu ja jooge piima.

Märkus:

Toode on registreeritud Norra Mürgiste Ainete Infokeskuses
(Giftinformasjonssentralen).

