TECHNICZNA ULOTKA INFORMACYJNA
HMK® P 7 ŚRODEK PIELĘGNACYJNY
Opis:
HMK® P 7 jest woskiem do polerowania zawierającym rozpuszczalnik o właściwościach
ochronnych i pielęgnacyjnych. Stosowany głównie w pomieszczeniach. HMK® P 7 jest łatwy w
użyciu i może być polerowany ręcznie lub maszynowo aż do wysokiego połysku.
Właściwości:
HMK® P 7 powoduje pogłębienie zabarwienia i struktury, co wyraźnie poprawia wygląd
obrabianego kamienia. Utrudnia wnikanie brudu i wilgoci oraz działa przeciwpoślizgowo.
HMK® P 7 jest odporny na ogólne zabrudzenia domowe i sól kuchenną. HMK® P 7 nie jest
odporny na rozcieńczanie nitro, benzynę itp. W zależności od obciążenia wykazuje
kilkumiesięczną trwałość.
Obszary zastosowań:
HMK® P 7 przy stosowaniu we wnętrzach nadaje się do wszystkich kamieni naturalnych i
sztucznych, jak polerowany marmur, szlifowany wapień, płyty solnhofener, trawertyn, łupek
theumaer, dolomit anröchter, granit, betonowe bloczki, kamień sztuczny, marmur agglo i flizy
nieglazurowane.
Podłoże:
Powierzchnia obrabiana powinna być sucha i czysta. Przy pierwszej obróbce świeżo położonych
powierzchni trzeba odczekać odpowiedni czas potrzebny dla zmniejszenia wilgotności podłoża.
Również po czyszczeniu podłoża należy odczekać 1 dzień do wyschnięcia podłoża.
Stosowanie:
HMK® S 31 nanosić ruchem ciągłym i równomiernie za pomocą czystej szmatki.. Po 20-30
minutach schnięcia polerować miękką szmatką. Na powierzchnie wcześniej polerowane nanosić
cienką warstwę. HMK® P 7 może być ponownie nakładany, gdy skuteczność poprzedniej
warstwy się zmniejszy. Ogólne zabrudzenia usuwa się wcześniej za pomocą bezkwasowego
środka czyszczącego HMK R 55. Do regularnej pielęgnacji i czyszczenia obrabianych
powierzchni najlepiej nadaje się szlachetne mydło do kamienia HMK P 24.
Wydajność:
W zależności sposobu nanoszenia ok. 10-20 m²/litr
Przechowywanie:
W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach w sposób niedostępny dla dzieci.
BHP:
W czasie nanoszenia środka zadbać o dobre wietrzenie w pomieszczeniach lub stosować maskę
ochronną typu A. Nie trzymać w pobliżu stosowanego HMK® S 31żywności i używek- możliwe
wchłanianie zapachu rozpuszczalnika. Pozostający składnik woskowy nie jest szkodliwy dla
zdrowia.
GGVS/GGVE:
Klasa 3, Liczba 31 c, VbF: A II palny
Dostępny w formie:
1-litrowe butle z białej blachy
5-litrowe kanistry z białej blachy
10-litrowe

12 sztuk w sprawdzonym kartone
2 sztuki w sprawdzonym kartonie
1 sztuka luzem

/wszystkie opakowania nadają się do recyclingu/
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