TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA
HMK®P30 OLEJ DO KLINKIERU I ŁUPKA
-głęboko wnikającyOpis:
HMK®P30 jest wysokiej jakości, zawierającym olej środkiem napuszczającym i pielęgnującym
z działaniem wgłębnym do nie glazurowanej ceramiki i łupków. Wykładziny wyglądające często
nieefektownie w kolorze jak klinkiery i łupki otrzymają wzmocniony kolor i piękniejszy wygląd.
Właściwości:
HMK®P30 wchodzi głęboko w pory powierzchni kamienia i pozostawia w kamieniu zawierające
olej komponenty pielęgnujące. Kolor i struktura okładziny będzie intensywniejsza i mocniejsza.
Przez zastosowanie HMK®P30 powierzchnia stanie się mniej wrażliwa na plamy i zabrudzenia
oraz łatwiejsza w pielęgnacji. HMK®P30 nie tworzy żadnej warstewki i nie zżywicza się, przez
co funkcje oddychania pozostają w wysokim stopniu utrzymane.
Obszary zastosowań:
HMK®P30 nadaje się do wszystkich rodzajów palonej, nie glazurowanej ceramiki i kamionki
jak: klinkier, cegła, płyty gliniane, płyty łupane, kafelki z cegły oraz do łupków Porto,
kolorowych i olejowych bitumicznych. HMK®P30 stosowany jest głównie wewnątrz. Na
zewnątrz HMK®P30 nadaje się tylko w ograniczonym stopniu, ponieważ tego rodzaju
okładziny ługowane są przez deszcz, śnieg i słońce.
Podłoże:
Podłoże musi być suche i czyste tak by HMK®P30 mógł dobrze wniknąć. Ewentualnie
występujące ogrzewanie podłogowe należy wcześniej wyłączyć.
Stosowanie:
HMK®P30 nanosić cienko miękkim pędzlem, rolką lub ścierką i pozostawić do wniknięcia. Przy
mocno nasiąkliwym podłożu zabieg po kilku dniach powtórzyć. Przy słabo nasiąkliwych płytach
z ceramiki szlachetnej ważne jest by HMK®P30 pozostał na powierzchni, co najmniej przez 6godzin (przez noc), żeby mógł być skuteczny. Najlepiej zastosować nasiąkliwy papier (np.
papierowe ręczniki kuchenne). Następnego dnia nadmiar należy usunąć. Pozostałości usunąć
zmywając powierzchnię ciepłą wodą, do której należy dodać nieco HMK®P24 szlachetnego
mydła do kamienia.
Trwałość:
Wewnątrz działanie HMK®P30, przy regularnej pielęgnacji HMK®P24- szlachetnym mydłem
do kamienia, utrzymuje się przez wiele lat. Na zewnątrz konieczne może być powtórzenie
zabiegu po kilku miesiącach ze względu na działanie warunków atmosferycznych.
Zużycie:
W zależności od nasiąkliwości podłoża ok. 5- 10 m2/ litr.
Przechowywanie:
W chłodnym i zamkniętym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.
BHP:
HMK®P30 nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia rozpuszczalników i zgodnie z przepisami
nie wymaga specjalnego oznakowania.
Ochrona środowiska:
HMK®P30 zawiera naturalne oleje. Nie wylewać w sposób niekontrolowany do ścieków.
Opakowania wykonane są z polietylenu i mogą być poprzez recykling ponownie użyte.
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