MELLERUD KLINKER UND KERAMIK OIL
Soluţie pentru impregnarea plăcilor
de clincher şi ceramică
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Lăsaţi suprafaţa curăţată (ex. Curăţaţi
stratul de ciment cu Soluţia MELLERUD
pentru îndepărtarea urmelor şi petelor de
ciment sau cu Soluţia MELLERUD pentru
curăţarea gresiei şi a suprafeţelor din
piatră şi îndepărtaţi petele de ulei şi ceară
cu Soluţia MELLERUD de curăţare
intensivă, lăsaţi apoi să se usuce bine.
Aplicaţi un strat subţire de soluţie de
impregnare cu o lavetă fără scame sau cu
un trafalet. Lăsaţi să acţioneze. Nu utilizaţi
prea mult produs. Repetaţi tratamentul
după câteva zile pe suprafeţele foarte
poroase.
Pentru utilizare atât la interior cât şi la
exterior. Pentru aplicaţiile la exterior, este
necesar tratamentul repetat cu Soluţia
MELLERUD pentru impregnarea plăcilor
de clincher şi cărămidă.
DESCRIEREA PRODUSULUI
Sporeşte aspectul natural al suprafetelor.
Reînnoieşte culorile. Scoate în evidenţă
structura. Nu lasă urme lucioase.
Protejează împotriva murdăriei şi petelor.

TERMEN DE VALABILITATE
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

DOMENIU DE UTILIZARE
Pentru pardoseli/pavaje din plăci de
clincher, argilă, ceramică nesmălţuită,
pentru cărămidă şi pietre de pavaj presate
uscat.
SPECIFICATII TEHNICE
Compoziţie: ulei mineral
Densitate: 0,855 g/cm3
Consum: 1 litru este suficient pentru aprox
10 – 20m2, in funcţie de puterea de
absorbţie şi de calitatea suprafeţei.
Ambalaj: 1.0l recipient din plastic cu
sistem de închidere securizată care nu
permite deschiderea accidentală de către
copii.

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea
largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea
asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă
la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor.
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