1.4 Υλικά τοποθέτησης - προστασίας & συντήρησης πλακιδίων και μαρμάρων

DUROSTICK D-21
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ισχυρότατο καθαριστικό αγυάλιστων
μαρμάρων και μωσαϊκών.
Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα επίμονους λεκέδες, εκεί όπου τα κοινά
απορρυπαντικά αδυνατούν, χωρίς να
αφήνει στάμπες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το D-21 απομακρύνει λεκέδες που
προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες (εικ.2), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που
είναι επενδυμένοι με λευκά ή χρωματιστά μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από
κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές
από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά
(εικ.1), λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής
Το D-21 είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό υγρό. Κατά την εφαρμογή του,
συνιστάται η χρήση προστατευτικών
γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
Πριν από την εφαρμογή, συνιστά-

Kαθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

ται δοκιμή στην άκρη ενός μαρμάρου
(προληπτικά), για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους έγχρωμων μαρμάρων.
2. Εφαρμογή: Το D-21 εφαρμόζεται
ως έχει στην επιφάνεια, τρίβοντας
με σφουγγάρι ή σκούπα, για 1 λεπτό
το πολύ. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά
μάρμαρα επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ακολουθεί ξέπλυμα με άφθονο
νερό, αμέσως μετά την εφαρμογή του.
Ως σύστημα προστασίας των μαρμάρων, συνιστάται στη συνέχεια η εφαρμογή σε στεγνή επιφάνεια του αδιαβροχοποιητικού και ελαιοαπωθητικού
μαρμάρων και γρανιτών D-22 ή του
ΝΑΝΟ PROOF MARMO DS-275 της
DUROSTICK, ώστε να αποφευχθεί η
ανάγκη συχνού καθαρισμού.
Η εφαρμογή της αυτογυάλιστης παρκετίνης μαρμάρων, ματ γρανιτών και
cotto D-25 της DUROSTICK επαναφέρει τη χαμένη λάμψη τους, η οποία
διατηρείται εάν περιοδικά προσθέτουμε ελάχιστη ποσότητα στο νερό
σφουγγαρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή - Χρώμα

Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος

1,05±0,05kg/lt

pH

0-1

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +5°C έως +35°C

Άρωμα

Λεμόνι

Εύφλεκτο

Όχι

Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, κιτρικό οξύ και λιγότερο από
5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά

Σε γυαλισμένα μάρμαρα συνιστάται η εφαρμογή
του Βιοδιασπώμενου καθαριστικού γυαλισμένων
μαρμάρων της σειράς BIOCLEAN (σελ. 416)

εικ. 1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1lt/5-6m² επιφάνειας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον
παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

εικ. 2

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt
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