Pulēšanas līdzeklis akmenim. Tehn. Instrukcija
SPP BELLINZONI
----------------------------------------------------------------------Pasta uz vaska pamata pulēšanai un dabīgā akmens atjaunošanai
------------------------------------------------------------------------Produkta apraksts:
Preparāts pastas veidā, jebkura veida akmens pulēšanai. Tā sastāvā ir augstākās kvalitātes
koncentrētais vasks, kas izšķidrināts neliesmojošā izšķidrinātājā. Pateicoties augstāka kvalitāšu
komponentiem un īpašam ķīmiskajam sastāvam, preparātam ir sevišķas pulēšanas un aizsardzības
īpatnības, ātri izzust, kas dod iespēju īslaicīga termiņā veikt darbi, kas saistītas ar virsmas turpmāko
apstrādi .
Preparāts iekļuva materiālā (marmora, granīta un aglomerēta akmeņu) struktūrā. Turpmāk pēc ieber
šanas ar metālisko sūkli, filca spilvenu vai ar sausu vilnas lupatu, akmeņu virsma paliek spīdoša.
Preparāts aizpilda poras materiāla struktūrā, kā arī nelielus skrāpējumus. Rekomendējams izmantot
lai atjaunotu apsūbējušu pulējumu. Preparātu ražošana notiek plašā krāsu gammā, kas dot iespēju
nopulēt un pastiprināt krāsu dažādiem materiāliem.
Iztīra dubļu pleķus, visu tipu eļļas, kafiju no visu tipu akmens un keramikas virsmas. Nebojā
akmens spīdumu, neatstāj ēnu, atjauno sākotnējo akmens skaistumu. Iekļūstot porās, izņem pat
ieēdušos traipus.
Pielietošana:
Marmors (travertīns), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
Aglomerētais un mākslīgais akmens, betons “terracio”
Tehniskais raksturs:
Krāsa
Īpatsvars pie 20°C
PH
Minimālais glabāšanas termiņš

Bezkrāsains
1,4 +/- 0,02
nav datu
24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:
Virsmai jābūt tīrai un sausai. Traipi, pelējumi, korķi un puteklis jābūt notīrītiem no apstrīdamas
virsmas. Uzklājiet preparāta karoti uz pulējamu virsmu, pēc, ka preparātu nepieciešams vienmērīgi
sadalīt, izmantojot tīru lupatu vai instrumentu, kas paredzēts bieza konsistences preparāta
uzklāšanai. Pēc tam dot preparātam 10 min. izzust. Pēc, ka nopulēt virsmu. Roku pulēšanai
rekomendējams izmantot metālisku sūkli (000). Ātrai pulēšanai izmantot elektrisko pulēšanas
mašīnu (ar ātrumu līdz 2000 apgriezieniem 1 minūtē) ar uzstādīto pulēšanas disku no filca vai
speciālas auduma. Grīdas apstrādes gaitā var izmantot ploteru ar metālisku sūkli vai pulēšanas
mašīnu ar pulēšanas sūkli.
Pielietošanas norādījumi:
•

Pirms apstrādes rekomendējams uzsildīt akmeņu plāksne lai preparāts labāk iesukās

•
•
•
•
•

materiālā. Šī procedūra atver akmeņu virsmas porās, kas dot iespēju vaskam dziļāk
iedziļināties akmeņu struktūrā.
Gadījumā, ja preparāts būs ilgāk iesūkties virsmā, tad rezultāts būs labāk.
Lai pagarinātu preparāta izstrādāšanu, rekomendējams to izšķidrināt uz 20% ar
šķidrinātāju, kas satur terpentīnu.
Ja preparāts pielietojams grīdai, nepieciešams būt uzmanīgiem, jo grīda var būt slidena.
Grīdas pēc vairākkārtējas mazgāšanas paliek mazāk slidenas, bet to spīdums saglabājas.
Nav rekomendējams uzklāt preparātu uz sintētiskajiem materiālu, un tieši uz tādiem kā
plastikāts, gumija, linolejs u t.t.
Pirms preparāta lietošanas nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar rekomendācijām uz
iepakojuma.

Preparāta izlietojums:
Ar preparāta 1 kg var vidēji nopulēt 40-50 kv.m. Lai apstrādātu kaļķu ieža akmeņus,
smilšakmeņus un cementu ar 1 kg preparāta var apstrādāt vidēji 20-30 kv.m.
Iepakojums:
Tērauda burka ar tilpumu 0,35 kg/1,3 kg/6 kg/30 kg.
Piesardzības mēri:
Aizsargāt no preparāta acis un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.

