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OTTO
Hladiaci roztok na mramor

Technický list

Charakteristika: ▪ Vodný roztok aktívnych činidiel
▪ Špeciálne upravený na mramor a rôzne druhy prírodného kameňa
▪ Znižuje riziko zanechania škvrny po hladiacich roztokoch na minimum
▪ Obsiahnuté látky sú dermatologicky testované
▪ Nevysušuje pokožku
▪ Uchováva lesk povrchu tmelu nedotknutý
▪ Nevyplavuje farebné pigmenty z tmelov
▪ Používajte len neriedené

Oblasti aplikácie: ▪ Na vyhladzovanie povrchu tmelu tmelu v kontakte s prírodným kameňom.

Normy a testy: ▪ Na základe výsledkov in vivo testu kompatibility (test z inštitútu Fresenius, 65232 Taunusstein,
Nemecko) je výrobok OTTO Hladiaci roztok zaradený medzi neškodné prostriedky, čo sa týka jeho
možného dráždivého účinku na pokožku.

Technické vlastnosti: Teplota skladovania od/do [°C] 0 / + 35 
Skladovateľnosť pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 12 (1)

1) Skladovanie chránené pred mrazom

Informácie o aplikácii: Vyhladzovací prostriedok nesmie zostať azaschnúť vškáre pre tesniaci prostriedok ana susedných
povrchoch, pretože zaschnuté zvyšky môžu za určitých okolností viesť koptickému poškodeniu (matné/
svetlé fľaky). 
Zásadne odporúčame používať vyhladzovací prostriedok čo najúspornejšie, teda napr. iba mierne
namočiť hladidlá, alebo hladiaci roztok nanášať cielene na povrch tmelu čistým štetcom.
Zvyšky vyhladzovacieho prostriedku sa musia ešte pred zaschnutím odstrániť čistou vodou.
V opačnom prípade sa nedá vylúčiť vznik škvŕn a zmeny farby kvôli špeciálnej konzistencii prírodného
kameňa. 
PROSÍM POZOR: Na veľmi citlivých prírodných kameňoch (napr. Nero Impala alebo Nero Assoluto)
môže použitie OTTO mramorového silikónového hladiaceho roztoku a iných roztokov viesť ku tvorbe
škvŕn a zmenám farby a tie sa už následne nedajú odstrániť bežnými čistiacimi prostriedkami. 
Pri hladení matných farebných odtieňov s hladiacim roztokom na mramor OTTO dodržiavajte
nasledovné: Škáru by ste mali vyhladiť iba raz s hladidlom, ktoré ste predtým ponorili do hladiaceho
roztoku na mramor OTTO. Čím častejšie budete povrch ošetrovať hladiacim roztokom, tým viac zanikne
matný vzhľad a škára sa bude viac lesknúť.
5 l a 10 l nádoby sú vybavené "Anti-bublinkovým systémom".
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.
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250 ml 1000 ml 5 l plastová 10 l plastová 60 l plastový zátku*
- GLM-52 GLM-57 GLM-59 GLM-61 na vyžiadanie na vyžiadanie

Jednotka balenia 1 1 1 1 1 1
Kus / Paleta - - 90 30 6 2

* Vypúšťací ventil OTTO 2'' s otvorom (AERO-FLOW)  sa predáva samostatne

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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