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Koncentrát vyhlazovacího prostředku

Technický list

Vlastnosti: ▪ Vodní roztok povrchově aktivních látek
▪ Suspenze – Před použitím homogenizujte
▪ Chrání pokožku díky dermatologicky testovaným účinným látkám
▪ Neodmašťuje pokožku
▪ Koncentrovaný, individuálně ředitelný vodou v závislosti na tmelu a použití
▪ Zachovává lesk povrchu tmelu
▪ Barevné pigmenty tmelu se nevymývají
▪ Nevhodný pro mramor a jiné přírodní kameny

Oblasti použití: ▪ K vyhlazení povrchu silikonových, polyuretanových a MS hybridních polymerních tmelů

Technické údaje: Teplota skladování od/do [°C] 0 / + 25 
Stabilita při skladování při 23 °C/50% rel. vlh. vzduchu [měsíce] 12 (1)

1) Skladovat bez přístupu mrazu

Návody k použití: Pro použití ve spojení s mramorem a jiným přírodním kamenem doporučujeme OTTO vyhlazovací
prostředek na mramor a silikon GLM.
Před použitím protřepejte lahve a kanystry a homogenizujte vyhlazovací prostředek.
Před použitím promíchejte vyhlazovací prostředek v barelech čistým míchadlem a homogenizujte.
Vždy používejte čerstvý vyhlazovací prostředek úsporně a podle potřeby jej rozřeďte vodou.
V zásadě se doporučuje použít vyhlazovací prostředek co nejúsporněji, tedy např. pouze mírně navlhčit
vyhlazovací nástroje nebo vyhlazovací prostředek cíleně nanést čistým štětečkem na povrch tmelu.
Vyhlazovací prostředek nesmí zůstat na tmelené spáře a okolní ploše a zaschnout, protože vysušené
zbytky mohou případně vést k optickému poškození (matné/světlé skvrny).
Zbytky vyhlazovacího prostředku musí být odstraněny čistou vodou ještě před zaschnutím.
Čím silnější ředění, tím silnější je tendence k matným světlým zbytkům (doporučení pro poměr ředění 1
díl koncentrátu : 3 díly vody).
Před použitím kompatibilita se sousedními povrchy, např. zajistit předběžné zkoušky natřeného dřeva.
Kanystr o objemu 5 l je vybaven systémem Anti-Gluck.
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést
zkušební zpracování a aplikaci.
Konkrétní datum spotřeby najdete na potisku obalu a musí se dodržovat.

Forma dodání: Plastová láhev 1000 ml Plastový kanystr 5 l
- GLK-57 GLK-59

Jednotka balení 1 1
Kus / paleta - 90

Další balení na požádání.

Bezpečnostní pokyny: Dodržujte bezpečnostní list.
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Likvidace: Pokyny k likvidaci viz. bezpečnostní list.

Odpovědnost za vady: Všechny informace v této publikaci vycházejí z aktuálních technických znalostí a zkušeností. Kvůli
velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití však nezbavují zpracovatele povinnosti
provádět vlastní zkoušky a testy. Informace uvedené v této publikaci a prohlášení společnosti Otto-
Chemie v souvislosti s tímto dokumentem nepředstavují převzetí záruky. Aby bylo prohlášení o záruce
účinné, vyžaduje samostatné výslovné písemné prohlášení společnosti Otto-Chemie. Vlastnosti
uvedené v tomto datovém listu komplexně a definitivně specifikují vlastnosti předmětu dodávky. Návrhy
na použití nepředstavují záruku vhodnosti pro doporučený účel použití. Vyhrazujeme si právo
přizpůsobit výrobek technickému pokroku a novému vývoji. Pro dotazy jsme vám k dispozici, také s
ohledem na jakoukoliv speciální problematiku použití. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše výrobky
používány, vyžaduje úřední schválení, je uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Naše
doporučení nezbavují uživatele povinnosti zohlednit a v případě potřeby vyjasnit možnost omezení práv
třetích osob. Odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména s ohledem na jakoukoli
odpovědnost za vady. Naše VOP najdete na http://www.otto-chemie.de
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