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Terranova W
Κρυσταλλοποιητής για δάπεδα από ασβεστόλιθο

ΠεριγραφÞ
Προϊόν για κρυσταλλοποίηση µε ψεκασµό για τη συντήρηση ασβεστολιθικών
πέτρινων δαπέδων, όπως π.χ. µάρµαρο. Χρησιµοποιώντας το προϊόν µε τσόχα
από ατσαλόµαλλο και περιστροφική µηχανή µονού δίσκου, το προϊόν προσδίδει
υψηλή γυαλάδα στα µαρµάρινα και σε άλλα ασβεστολιθικά δάπεδα χωρίς την
δηµιουργία φιλµ. Η κρυσταλλοποίηση προσφέρει στα δάπεδα µεγαλύτερη
αντοχή στις φθορές και µειώνεται ταυτόχρονα η ευαισθησία τους στα οξέα. Το
προϊόν µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την επανακρυσταλλοποίηση
περιοχών µεγάλης κυκλοφορίας που είναι ήδη
επεξεργασµένα.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Σχεδιασµένο µε βάση το φθοριοπυριτικό οξύ
∆ηµιουργεί λεία και υψηλής γυαλάδας επιφάνεια
Ειδικά σχεδιασµένο για αποτελεσµατική κρυσταλλοποίηση µε ψεκασµό
Σκληραίνει την επιφάνεια

ΠλεονεκτÞìατα
∆ιευκολύνει τον καθηµερινό καθαρισµό και τη συντήρηση
Ενισχύει τη φυσική όψη της πέτρας
Προσδίδει µη-ολισθηρό, λαµπερό φινίρισµα
Επιµηκύνει τα διαστήµατα µεταξύ τριψιµάτων

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Το Jontec Terranova είναι έτοιµο προς χρήση, χρησιµοποιείται αδιάλυτο.
Εφαρµογή:
Χρησιµοποιείτε το µόνο σε επιµελώς καθαρισµένα (απαλλαγµένα από κάθε
είδους ρύπο, κερί, παρκετίνη, λάδι και γράσο) και εντελώς στεγνά δάπεδα.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Αδειάστε το προϊόν σε συσκευή ψεκασµού και ψεκάστε ελαφρώς (2-3
ψεκασµούς/m2) στο δάπεδο. Κατανείµετε µε κυκλικές κινήσεις, µε µηχανή µονού
δίσκου µε τσόχα από ατσαλόµαλλο, µέχρις ότου το προϊόν απορροφηθεί
εντελώς. Για περισσότερη λάµψη, ανακρυσταλλώστε (2-3 ψεκασµούς/m2) το
χώρο και κατανείµετε µέχρι να απορροφηθεί εντελώς το προϊόν. Ξεπλύνετε καλά
το δάπεδο µε ένα καθαριστικό µε ουδέτερο pH για να αποµακρύνετε τα
υπολείµµατα της τσόχας. Τρίψτε µε µηχανή µονού δίσκου για περισσότερη
λάµψη.
Προσοχή:
Να χρησιµοποιείται µόνο σε δάπεδα από ασβεστόλιθο, π.χ. µάρµαρο,
τραβερτίνη, µωσαϊκό. Αποθηκεύστε/απορρίψτε σωστά τα βαµβακερά υφάσµατα
µετά τη χρήση. κίνδυνος αυτόµατης ανάφλεξης.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: άχρωµο, γαλακτώδες υγρό
• Σχετική Πυκνότητα [20°C]: 1.10
• pH-αδιάλυτο: ≤ 1.0

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής
διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
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Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.
Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.
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