Za okna

Prevažati in hraniti
zaščiteno pred
zmrzovanjem

Hraniti na hladnem

Orodje očistite z
vodo

Pretresite

Pflegemilch für Fenster
Opis izdelka Negovalno mleko, ki se redči z vodo, osveži ter zaščiti premazne površine lesenih oken pred vremenskimi vplivi. Redna
uporaba podaljša čas pred ponovno obnovo.
- odbija vodo in umazanijo
- se hitro suši
- enostavno za obdelavo
- dobra odpornost proti vremenskim vplivom
- osveži barvo in sijaj
Barvni odtenek Brezbarven
Vrsta veziva tekoči polimeri
Gostota pribl. 1,00 - 1,03 kg/l
Pakiranje 250 ml
Obdelava Površine, ki jih boste premazali, morate pred tem temeljito očistiti s posebnim čistilom* ali s primernim čistilom za
gospodinjstvo in počakati, da se popolnoma posušijo. Potem z gobo hitro in enakomerno nanesite negovalno mleko na
lakirni oz. lazurni premaz.
Poraba pribl. 20 ml/m²
Redčenje Se ne redči
Delovna temperatura +10 - 30°C za podlago, zrak in material pri relativni vlagi 60%.
Čas sušenja Ob običajni klimi 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014 je popolnoma suho: po pribl. 10 - 20 minutah
Čiščenje orodja Takoj po uporabi z vodo, po potrebi dodajte običajno gospodinjsko sredstvo za pomivanje, ali s ST 830* (čistilna
raztopina).
Shranjevanje Uporabno najmanj: 2 leti (v zaprti originalni pločevinki pri sobni temperaturi)
Odstranjevanje odpadnih V reciklažo oddajte samo popolnoma prazne pločevinke. Ostanke izdelkov odstranite v skladu s krajevnimi predpisi. Za
snovi take izdelke je primerna šifra EU: 08 01 12
Oznake nevarnosti Oznaka v skladu s smernicami ES - glejte list z varnostnimi napotki, pod točko 15
Opozorila Pred uporabo vedno preberite oznake in informacije o izdelku. Tudi pri delu z manj škodljivimi laki/lazurami se morate
držati običajnih varnostnih ukrepov.
Smernica VOC Mejna vrednost za ta izdelek v EU (kat. A/f): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 80 g/l VOC.
Osnovna pravila Uporaba negovalnega mleka lakiranim in lazurnim površinam osveži izgled. Z redno uporabo (1 - 2 krat letno, spomladi
in jeseni), se trajnost premaza podaljša. Poškodovanih premazov pa ne morete popraviti oz. sanirati z negovalnim
mlekom. V ta namen si oglejte tehnične liste izdelkov Cetol in Rubbol.
Priporočen nanos premaza Pred vzdrževalnim premazom površino temeljito zbrusite in očistite s posebnim čistilom* . Vzdrževalni premaz izvedite s
Sikkensovim izdelkom za obnovo.

V tem besedilu navedeni podatki o naših izdelkih niso podatki o kakovosti izdelkov. Kakovost, primernost, kvalifikacija in funkcija, kakor tudi namen uporabe naših izdelkov se
določa po prodajnih pogodbah, ki temeljijo na opisih izdelkov. V vsakem primeru so dopustna za branžo običajna odstopanja, če pisno ni sklenjeno drugače. Vsi podatki so v
skladu z najnovejšimi standardi tehnologije. Za navedene sloje premaza in podlage ne jamčimo popolnosti, saj predstavljajo samo možne primere. Zaradi številnih različnih
podlag in pogojev predmetov je kupec/uporabnik dolžan, da naše učinkovine na lastno odgovornost strokovno preizkusi glede primernosti za predviden namen uporabe pod
določenimi pogoji predmeta in obdela v skladu z najnovejšim stanjem tehnologije. Sicer veljajo naši splošni prodajni pogoji. Ob objavi nove izdaje, to besedilo preneha veljati.
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