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 Tenax beachtet die LEED-Parameter und ist ein ordentliches Mitglied des Green Building Councils von Italien, das sich der Planung und Konstruktion von 
umweltfreundlichen Gebäuden widmet. 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest 

green building and performance measures 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Návod na použití:

Popis:

Přípravek na odstranění impregnací, zvýrazňovačů a vosků (jako např. Ager) z povrchu kamene. Vhodný také při nápravě 
nesprávně aplikovaného přípravku na kámen.

Povrch kamene by měl být suchý. Zbytky vody/
vlhkosti můžou narušit správné působení přípravku.
Doporučujeme přípravek nejprve vyzkoušet na malé 
ploše / vzorku.
Naneste přípravek na kámen, ze kterého chcete 

impregnaci nebo vosk odstranit, a počkejte pár 

minut. Následně přípravek setřete ručně čistým 
hadrem. V případě potřeby narušení silnější vrstvy 
impregnace použijte kartáč na podlahu. Nakonec 
povrch opět vyčistěte čistým hadrem.

AGER REMOVER - odstraňovač impregnací a vosků
 

Bezpečnostní pravidla

Přípravek je chemická látka, určená pro profesionální použití. Prosím čtěte technický list a informace na obale před jejím použitím.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Součas-
ná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku
před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.

Technická charakteristika:

HUSTOTA při 25 °C g/cm³: 0,84

VZHLED: tekutý transparentní

BARVA: Transparentní

Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti,
slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

 


