Posadzki
dekoracyjne
i przemysłowe

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
KEMIKO ® EASY SHINE
Akrylowo-polimerowy wosk (do nakładania mopem)

Opis:
KEMIKO®EASY SHINE jest produktem o niskim VOC , szczególnie przyjaznym dla
użytkownika, akrylowo-polimerowym woskiem na bazie wody , do zabezpieczania, konserwowania
powłok pokrywających beton i wielu innych materiałów wykończeniowych.
KEMIKO®EASY SHINE jest jednoskładnikowym produktem, który jest przeznaczony do
odpierania wody, redukcji zarysowań i zniszczeń, pozwalającym podłożu oddychać, o słabym
zapachu , dającym głęboki, intensywny blask.
Nakładanie :
KEMIKO®EASY SHINE jest nakładany na właściwie przygotowaną pokrytą barwnikami
Kemiko lub Rembrandt , a następnie zabezpieczoną produktami Kemiko posadzkę betonową, jest
też możliwy do stosowania z wieloma innymi produktami do zabezpieczania betonu. Typowe
aplikacje obejmują posadzki w komercyjnych kuchniach, sklepach spożywczych, restauracjach,
podłogach salonów wystawowych, chodnikach i na wielu innych wewnętrznych powierzchniach
wymagających dodatkowego zabezpieczenia. Stanowi doskonałe zastąpienie produktów o wysokim
VOC jak produkty do odpychania wody na bazie rozpuszczalników i produktów zabezpieczających
o właściwościach zwilżających.
Wygląd
VOC
Spływanie i poziomowanie
Charakterystyka fizyczna
Zawartość ciał stałych
Opakowania
Punkt zapalny
Połysk
Czas schnięcia

Wygląd
Wydajność
Rozrzedzanie

Niski
Doskonałe. Używać natrysku a następnie wcierać mopem .
26,30%
1 galon (3,78 l), 5 galonów
Brak
Wysoki połysk i satyna
@ 70ºF(21,1 º C) 50% RH
30 minut suchość dotykowa
1 godziny do wejścia na posadzkę
24 - 48 godzin do użytku
Mleczno – biały płyn

1500-2000 ft² / galonu( ok.139 -186 m²/1 opak.) tj. na warstwę
37-49 m² /1 l .
Nie wymagane. Użyj łagodnego mydła i wody z kranu do zmycia.

Aktualność: 01-03-2010
Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta, nasze doświadczenie
i aktualny stan wiedzy. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.
Str.1/2

Przygotowanie powierzchni
Wykończone podłogi –
Wszystkie widoczny plamy oleju, tłuszczu, mułu i inne zanieczyszczenia muszą być usunięte przed
każdego rodzaju przygotowaniem powierzchni poprzez szlifowanie, trawienie kwasem czy zmywanie wodą. Używać KEMIKO® EASY STRIP aby usunąć poprzednie nagromadzone warstwy wosku , tłuszcz,oleje i brud.
Metody nakładania
Natrysk –
Używać niskociśnieniowego rozpylacza typu „Hudson” i natychmiast podążać za aplikacją
z nakładką z micro-fibry lub mopem aby utworzyć ostateczną powłokę na powierzchni podłogi
wykonując ruchy w kształcie ósemki, tam i z powrotem. Czas schnięcia 20-30 minut.
Warunki nakładania i przechowywania –
Należy nakładać w temperaturze otoczenia między 50 ºF. – 100 ºF(10 -37,7 ºC) i 5º ponad
punktem rosy. Przechowywać nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Chronić przed zamarznięciem. Nie nakładać na wilgotne i zmrożone podłoża.
Bezpieczeństwo –
Produkt może wywołać podrażnienie oczu i skóry! Nosić ochronne rękawice i okulary podczas
nakładania. Powierzchnie narażone na działanie wody mogą stać się śliskie po pokryciu woskiem .
Jeśli istnieje potrzeba zabezpieczenia takich powierzchni należy zredukować grubość warstwy do
minimum.

Gwarancja
Niniejsza gwarancja jest udzielana w miejsce wszystkich innych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i ukrytych.
Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez wykwalifikowanych techników.
Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy ani nie kontroluje sposobu użycia produktu i żadna gwarancja nie jest
udzielana co do skutków jego nieprawidłowego użycia. Jedynym zobowiązaniem sprzedawcy i producenta jest
zastąpienie każdej ilości produktu , który okaże się wadliwy. Każde żądanie wymiany wadliwego produktu musi zostać
otrzymane na piśmie w terminie jednego (1) roku od daty transportu. Zarówno sprzedawca jak i producent nie
przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zranienia, straty, albo szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo:
P.P.U.H. “AREL”sc
ul. Krzyżanowskiego 4b,
35-329 Rzeszów
tel.+48 17 865 44 93,
tel./fax +48 17 850 50 11
firma@arel.pl

www.arel.pl
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