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CONTRAT N°1004/001 492129

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА

ЗАЩИТНА ВАКСА
ЗА ГЛИНЕНИ: БОЯ, СТУКО, ЗАВЪРШВАЩА МАЗИЛКА - ARGILUS

ВНИМАНИЕ: ЗАЩИТНАТА ВАКСА НЕ ЗАЗДРАВЯВА ПОКРИТИЯТА. ТЯ САМО ГИ ЗАЩИТАВА.

ОПИСАНИЕ Защитната вакса е завършващ продукт за глинени покрития в интериора. Тя подчертава ефекта и цвета на 
глиненото покритие, като същевременно защитава повърхността му и подхранва "епидермиса" .

СЪСТАВ На основта на карнауба восък (палмов восък), пчелен восък и естествени алкидни смоли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Външен вид: Светло бежова гъста течност
Плътност: 1.01 +/- 0.05

pH : 8.5 +/- 0.5

Вискозитет на Брукфилд: S04 RPM10 : 12500 cP+/- 500 cP

Разходна норма: Варира в зависимост порьозността на основата. Приблизително  +/- 10 m²/ 1 л.

COV/ ЛОС Гранична стойност на ЕС за продукта (cat. II / AI) : 200g/l (2010). 

Продукта съдържа максимум 5g/l cov/лос.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ +/- 4 ч след нанасяне

ОПАКОВКА кутия 1 л

КАЧЕСТВА Продукт готов за употреба / Произведен във Франция / миещ се / Придава сатенен завършек/ 
Заздравява "епидермиса" на глиненото покритие.

Нанасяйте при температура между 10 и 28°C / Пазете от замръзване/  В случай на поглъщане, потърсете 
лекар и му покажете опаковката на продукта / Съхранявайте в затворена оригиналната опаковка/  След 
изразходване на продукта, предайте опаковката за рециклиране на оказаните места / Не изхвърляйте 
остъци от продукта в канализацията. Защитната вакса на ARGILUS не е напълно безцветна и може леко да 
пожълти белите покрития. Моля, спазвайте препоръчаната разходна норма.

ПОДХОДЯЩИ 
ОСНОВИ

ГЛИНЕНА ЗАВЪРШВАЩА МАЗИЛКА на ARGILUS : След като мазилката е суха (+/- 4 дни) 
след нанасянето й, почистете цялата стена, за да премахнете праха и да изкарате на повърхността (ако има) 
декоративните добавки като пясък, лен и пр. Нанесете защитната вакса, равномерно, с помоща на спалтер 
(широка и тънка четка). При нанасянето ще се получи бял филм, който в последствие ще се избистри. 
Въпреки това, цвета на глинената мазилка ще бъде леко стъмнен в сравнение с цвета й преди нансяне на 
ваксата.
След като вече е защитена с вакса, повърхността на мазилката позволява почистване  (в разумни граници).

ГЛИНЕНА БОЯ на ARGILUS : След като боята е изсъхнала (+/- 48 часа след полгане на боята) 
нанесете защитната вакса, равномерно, с помоща на спалтер (широка и тънка четка). Цвета на боята ще се 
подчертае и ще стане по-ярък в сравнение с този преди ваксирането.
Защитата на боята с вакса, позволява почистване на повърхността  (в разумни граници).

ГЛИНЕНО СТУКО на ARGILUS:  След като стукото е изсъхнало (+/- 48 часа след нанасянето му), 
нанесете защитната вакса, равномерно, с помоща на спалтер (широка и тънка четка) и полирайте с помоща 
на вълнена ръкавица. Ще получите гланцов завършек.
Защитата на стукото с вакса, позволява почистване на повърхността  му (в разумни граници).
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