GREZZO - ke zvýraznění barvy a ochranu kamene
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GREZZO
Stručný popis:
Přípravek pro ochranu a oživení, určený pro výrazné zintenzivnění barvy materiálů. Zvyšuje rovněž odolnost proti
pronikání vody a olejů do povrchů a výrobků ze surového kamene. Zachovává prodyšnost materiálu, zabraňuje
výkvětům, proniká do hloubky, dává materiálu intenzivní mokrý vzhled, nevytváří nevzhledné povrchové vrstvy.
Použití na:
Mramor, žula, přírodní a umělý kámen (na bázi pryskyřic i cementu). Mramor, žula, vápence s povrchovou úpravou
pálením, leštěním, patinováním, s popraskaným efektem přírodní a umělý kámen (na bázi pryskyřic i cementu).
Návod k použití:
Příprava podkladu: ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý a čistý; pokud možno odstraňte předem veškeré
skvrny, plísně a inkrustace, jinak by došlo k jejich zafixování a překrytí pryskyřičným filmem a jejich pozdější
odstraňování by bylo obtížné. Aplikace: štětcem, hadrem, válečkem, nástřikem. Kde je to možné, doporučuje se
aplikace pomocí štětce, protože umožňuje dokonalou penetraci ochranného přípravku. Nanášejte přípravek GREZZO
štětcem, přičemž mírně přitlačte v místech prasklin, v rozích a v prohlubních, aby přípravek dobře pronikl do
ošetřovaného materiálu. Po uplynutí 30 minut přeleštěte čistým hadrem. Případné přebytky výrobku lze odstranit
třením povrchu suchým hadrem.

Doporučení:
- V případě materiálů s vysokou absorpcí či pokud chcete ještě více zvýraznit zabarvení materiálu, je možno
přípravek aplikovat ve dvou překřížených vrstvách, po uplynutí 1 hodiny od první aplikace.
- Neřeďte přípravek jinými ředidly nebo vodou, protože tento výrobek je již připraven k přímému použití.
- Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.
- K dokonalé katalýze přípravku dojde po 24 hodinách.
- V případě ošetřování soch, váz či externích dekoračních předmětů, věnujte velkou pozornost spárám.
- Před použitím pročtěte pozorně doporučení na etiketě výrobku.
- Před nanášením doporučujeme provést zkoušku.
V exteriéru neaplikujte přípravek při vlhkém počasí a chraňte ošetřený povrch minimálně 24 hodin před deštěm –
neaplikovat v případě deštivého a mlhavého počasí.
Spotřeba:
Jeden litr přípravku vystačí na ošetření až 10 m2 plochy v závislosti na poréznosti a na povaze ošetřovaného
materiálu.
Dodávaná balení:
1 l – 5 l – 20 l – 200 l
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