
WV 802

na okna chránit před mrazem skladovat v chladu nářadí čistěte vodou před použitím

důkladně protřepat

Popis produktu Vodou ředitelný ošetřovací prostředek k oživení a k ochraně povrchových úprav dřevěných oken proti povětrnostním

vlivům. Pravidelné používání prodlužuje intervaly renovací.

- odolný vodě a špíně

- ryschleschnoucí

- snadno se aplikuje

- odolný vůči povětrnostním vlivům

- dobře oživuje barvu a lesk

Odstín Bezbarvý

Stupeň lesku Lesklý

Typ pojiva Vodní polymery

Balení 250 ml

Zpracování Nátěry, které je třeba ošetřit, nejprve důkladně očistěte vhodným  čisticím prostředkem pro domácnost, a pak

dokončete čištění speciálním čisticím prostředkem. Následně po úplném usušení povrchu naneste ošetřovací mléko

houbičkou jedním tahem, ale rovnoměrně na lakovanou nebo lazurovou povrchovou úpravu.

Před použitím důkladně protřepte láhev s ošetřovacím mlékem.

Matné ošetřovací mléko je určeno pro matné a hedvábně matné povrchy, lesklé ošetřovací mléko je určeno pro

hedvábně lesklé a lesklé povrchy.

Spotřeba ca. 20 ml/m²

Ředění Neřeďte

Teplota pro zpracování +10-30 °C pro podklad, vzduch a materiál při ca. 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Doba schnutí Při normálním klimatu 23 °C/50% relativní vlhkosti vzduchu

Zaschlý proti prachu: po ca. 10 - 20 minutách

Čištění nářadí Ihned po použití očistěte vodou, příp. přídavkem běžného mycího prostředku pro domácnost nebo prostředkem ST830.

Skladování Minimální trvanlivost (MHD)v uzavřené originální nádobě je 2 roky; teplota uskladnění +5 - +30°C. Po uplynutí min. doby

trvanlivosti může být produkt ještě zpracovatelný, avšak jeho vlastnosti se mohou lišit od "čerstvého" materiálu. Z toho

důvodu musí zpracovatel aplikovat takový materiál s obzvláštní pozorností. Otevřené nádoby je třeba opět dobře

uzavřít! Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.

Likvidace K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů. Pro

tento materiál platí klíč pro likvidaci odpadů EU: 08 01 12.

Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečností list, bod 15

Varování Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní

škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Základní pravidla Použitím ošetřovacího produktu získávají lakové příp. lazurové nátěry opět svůj původní svěží vzhled. Pravidelným

používáním (1-2 × ročně na jaře a na podzim) se prodlouží životnost povrchové úpravy. Poškozená povrchová úprava

nemůže být produktem Pflegemilch opravena příp. zlepšena. Odkaz na technické listy produktů Cetol/Rubbol.

Příslušná informace Ošetřující mléko může změnit stupeň lesku povrchu.

Doporučení pro povrchovou

úpravu

Před udržovacím nátěrem povrch důkladně přebruste a očistěte produktem Spezialreiniger. Udržovací nátěr proveďte

renovačním produktem Sikkens.

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho

zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru,

pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují

pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost

odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí

naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.
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