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DEEPER
Värvi elavdaja / Märg efekt / Väga tugev
Kirjeldus

DEEPER on lahustipõhine immutusvahend, mis parandab ja tugevdab kivi loomulikku värvi.
värvi Sobib igat liiki marmorite,
travertiinide, kivide, graniitide ja aglomeraatide töötlemiseks, et saavutada „märg“ efe
efekt
kt nii siseruumides kui väljas.
Toode ei tekita mingit kihti ega anna läiget. Toimeained juhitakse kivi struktuuri ning need tungivad materjali pooridesse,
andes püsiva „märja“ efekti.
Märg efekt on täielik ja materjali loomulik struktuur säilitatud. DEEPER kaitseb p
pindu
indu õli ja vee eest, ei muuda päikese käes
värvi ning on peaaegu lõhnatu. Madal LOÜ heitmetase. Lubatud kokkupuutumine toiduainetega.

Kasutusjuhend
Deeper tuleb kanda kuivadele ja puhastele materjalidele. Vee või mustuse
olemasolu võib mõjutada tulemust pinna ühtluse mõttes
mõttes.
Soovitame toote pinnale kandmiseks kasutada pintslit, käsna, lappi või
liimipüstolit. Jälgige õiget kogust, mida materjal loomulikult imada
i
suudab. Seejärel puhastage (poleerige) pinnad puhta lapiga. Liigne
DEEPER tekitab pinnale läikiva ja kleepuva kihi, nii et ülejääk tuleb koh
kohe
pärast pealekandmist eemaldada.
Soovitame töötlemist 20 minuti pärast korrata. Plekivastane toime
saavutatakse
e 24 tundi pärast töötlemist. Vahendi kasutamisel põrandal
ärge enne sellel kõndige.
TÄHTIS: Katsetage toodet väikesel
sel pinnal ja määrake ttoote vajalik
kogus: laske
aske tootel pinna sisse tungida ja vajadusel lisage seda.
Kontrollige lõpptulemust.
Pärast kasutamist sulgege purgid korralikult.
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TÄIENDAVAD TEHNILISED ANDMED
Pinna temperatuur peab olema vahemikus 10 - 30°C ning päike ei tohi sellele peale paista.
Kandke pinnale õige kogus toodet. 5 minuti pärast peaks toodet veidi siiski üle jääma, mille võite veel kord ringjate
liigutustega pinnale kanda.. Hinnake lõpptulemust pärast DEEPERi täielikku imendumist, selleks kulub 20°C temperatuuril
umbes 10-15 minutit.
Madalamatel temperatuuridel kulub selleks kauem aega ja kiiremini toimub see umbes 30°C temperatuuril:
emperatuuril: nendes
ilmaoludes on väga tähtis toimida
oimida sammhaaval, töödeldes väike
väikese pinna toote sobiva kogusega.
Ärge laske tootel pinnal ära kuivada. Ülejääkk (imendumata jäänud
j nud kogus) eemaldage pinnalt kuiva ja puhastatud kelluga.
kelluga

Tehnilised andmed
TIHEDUS temp. 25°C g/ml: 1,005
VÄLIMUS: sillerdav vedelik
STANDARDVÄRV: värvitu
KULU: 1 liitriga on võimalik töödelda 40 m2 poleeritud kivi, 20
20-30 m2
suurema poorsusega käiatud ja harjatud pindu.

Mõju

Materjal
Marmor

Graniit

Eksootiline
ksootiline graniit

Lubjakivi, liivakivi

Terratso, betooni
aglomeraat
Tehniline kivi

Pind

Tulemus

Lucido

Poleeritud

Väga hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Lucido

Poleeritud

Väga hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Lucido

Poleeritud

Hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Lucido

Poleeritud

Hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Lucido

Poleeritud

Hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Lucido

Poleeritud

Hea

Levigato / Spazzolato

Käiatud / harjatud

Väga hea

Kõlblikkusaeg
Normaalsetel hoidmistingimustel 18-25°C temperatuuril eemal soojusallikatest, niiskusest ja päikesevalgusest, on toote kõlblikkusaeg
vähemalt 2 aastat.
Ohutuseeskirjad
Deeper on kemikaal.
aal. Lugege enne kasutamist ohutuskaart ja purkidel / tünnidel olevatel etikettidel esitatud teave ja eeskirjad läbi.
läbi

Siinses tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave põhineb meie laboris tehtud katsetustel ning on meie kogemuste põhjal täpne.
täpne. Esitatud andmeid võidakse ilma
teatamata muuta ning neid ei loeta seaduslikult asjakohaseks. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise
kontrollimise eest enne kasutamist. Kasutaja vastutab selle eest, et
toote kasutamine toimuks vastavalt kasutaja asukohariigi seadustele, õigusaktidele, patentidele.
patentidele

Tenax järgib LEED sertifikaadi parameetreid ning on “Itaalia Rohelise Ehituse Nõukogu” täi
täisliige,
sliige, mis kontrollib hoonete projektide vastavust kõrgeimatele rohelise ehituse
ehitus
ja toimivuse näitajatele

