TECHNICKÝ LIST

Název výrobku:

Aplikace:

SEALUX – tekutý vosk
Tekutý vosk Sealux se používá ke zvýšení lesku na žule, mramoru, onyxech, přírodním
kameni, terracca a aglomerátech. Používá se také k obnově zašlého lesku. Aplikace
může zvýšit lesk o 5 až 18 bodů lesku. Vosk může být také aplikován s velmi dobrými
výsledky na broušené povrchy k získání lesklého povrchu.
Přípravek Sealux je na vodní bázi a neobsahuje žádná těkavá organická rozpouštědla.
Sealux tekutý vosk obsahuje speciální ve vodě rozpuštěné vosky, které umožňují
proniknout do ošetřovaného materiálu a zajistit mu dlouhodobý efekt.

Technické údaje:
Hustota při 25oC gr/cm3
Vzhled
Standardní barva
Objem balení balení v litrech

1,0
tekutý bežový
lehce béžová
1;5;20; 200

Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky
vody, prachu a nečistot mohou ovlivnit výsledek aplikace a homogennosti povrchu. Přípravek je
možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Naneste přiměřené množství vosku. Nehte vosk pár
minut zaschnout a posléze jej rozleštěte čistým hadrem, Přebytečné zbytky odstraňte. Efekt se
dostaví okamžitě. Vosk je možný použít n automatických linkách. Po použití nádobu uzavřete.
Pokud vosk zmrzne díky teplotě nižší než 0°C, zahřejte vosk na pokojovou teplotu, rozmíchejte a
můžete jej opět použít. Po použití nádobu uzavřete.
Důležité: Před prvním použitím je vždy vhodné vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku.
Spotřeba: 1 litr přípravku na 20 - 30 m2, závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu.

Životnost skladování: Při teplotě od 18-25oC v originálním balení je minimální garantovaná doba
skladovatelnosti 24 měsíců.

Bezpečnostní předpisy: Před použitím prostudujte pozorně bezpečnostní list a řiďte se pokyny
uvedenými na obalu.
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