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 Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici 
eco compatibili 
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 
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QUARTZ TONER PLUS
ZVÝRAZŇUJÍCÍ A OCHRANNÝ PŘÍPRAVEK NA AGLOMERÁTY

QUARTZ TONER PLUS je zvýrazňující a ochranný prostředek na aglomeráty. Přípravek lze použít na různé typy povrchů:
leštěný, broušený, pískovaný, kartáčovaný, opalovaný a hrubý. Přípravek se lehce aplikuje a rychle schne.
Přípravek je schválený pro použití v místě, kde může dojít ke kontaktu s potravinami podle normy EU 1935/2004, proto jej
lze použít například na kuchyňské pracovní desky

 Návod k použití

Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od
prachu, mastnoty a vosku. Zbytky vody, prachu a nečistot můžou
ovlivnit výsledek aplikace a způsobit její nesouměrnost. Přípravek je
možno nanášet štětcem, houbou, stříkací pistolí nebo hadrem. Je třeba
nanést jen takové množství, které materiál snadno vsákne. Po chvilce je
třeba setřít povrch čistým hadrem. Nenechávejte přípravek na povrchu
zaschnout! Při aplikaci nadměrného množství se na povrchu vytvoří
nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.
Doporučujeme opakovat nátěr po 10-15 minutách po první aplikaci.
Vodě a olejům odpudivý efekt se dostaví do 24 hodin po aplikaci.
V případě použití na podlaze se nedoporučuje po ní chodit 24 hodin.
	
Důležité: Před prvním použitím přípravku je vždy vhodné vyzkoušet
efekt a práci s přípravkem na malém vzorku.

 Technické údaje

HUSTOTA při 25°C g/cm3:   1,00
VZHLED: tekutina
STANDARDNÍ BARVA: bezbarvý
SPOTŘEBA: 1 litr přípravku na 20 - 30 m2, závisí na
poréznosti ošetřovaného materiálu.

 Trvanlivost:

Při teplotě od 18 do 25 oC v originálním balení je minimální doba skladovatelnosti 24 měsíců. Skladujte na suchém a
stinném místě.

Bezpečnostní pravidla:

Jde chemický výrobek. Prosím přečtěte si před použitím technický list a držte se doporučení na obalu.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Současná 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.


