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Hladiaci roztok

Technický list

Charakteristika: ▪ Vodný roztok aktívnych činidiel
▪ Obsiahnuté látky sú dermatologicky testované
▪ Nevysušuje pokožku
▪ Riediteľný vodou; 2 (roztok) : 1 (voda)
▪ Uchováva lesk povrchu tmelu nedotknutý
▪ Nevyplavuje farebné pigmenty z tmelov
▪ Nevhodné na mramor a iný prírodný kameň.

Oblasti aplikácie: ▪ Na vyhladzovanie povrchu silikónových, polyuretánových a hybridných MS polymérových tmelov

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: Na aplikácie v kombinácii s mramorom a inými prírodnými kameňmi odporúčame OTTO mramorový
silikónový hladiaci roztok GLM.
Ak používate hladiaci roztok, odstráňte vodné šmuhy okamžite po tmelení. Ak sa povrchy čistia neskôr,
môžu zostať permanentné šmuhy.
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.
Prosím pred použitím skontrolujte kompatibilitu susedných povrchov, napr. natreté drevo, vykonaním
skúšobných testov.
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.

Balenie: 250 ml
plastová

fľaša

1000 ml
plastová

fľaša
5 l plastová

nádoba
10 l plastová

nádoba
60 l plastový

sud

200 l plastový
sud s

otvorom na
zátku*

- GL-52 GL-57 GL-59 GL-61 GL-65 na vyžiadanie
Jednotka balenia 1 1 1 1 1 1
Kus / Paleta - - 90 30 6 2
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* 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

Technický list  OTTO Glättmittel
Strana 2
Verzia: 32 / 19sk (25.10.2022, 8:06 Hodina)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, NEMECKO
Tel.:+49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-1260
E-mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.sk


