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CONTRAT N°1004/001 492129

ARGILUS ™ ТЕНИЧЕСКА КАРТА

ЗАЩИТНО МАСЛО ЗА 
ГЛИНЕН ФИНИШ ЗА ПОД
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предназначено за употреба при ГЛИНЕН ФИНИШ за под, сурови глинени тухли (Briques de Terre Crue Аrgilus), други порести 
повърхности

СЪСТАВ 
Свързващо вещество от растителен произход, целулозни етери, активатори на основата на желязо, вода

ПРЕДИМСТВА
- Няма ЛОС от нефтен произход
- Висока устойчивост на износване, според характера 
и структурата на основата

- Финишното покритие е  безцветно
- Покритието е  водо и масло отблъскващо  - не задържа петна 
- Лесна поддръжка, антистатично

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
- Не прилагайте, ако температурата на въздуха или на основата е под + 16 ° C или над + 30 ° С. Пазете от замръзване. Разбъркайте добре 
преди употреба.
-  Може да има характерна миризма от използването на възобновяеми суровини.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, чиста, обезпрашена и предварително 
подготвена.  Препоръчва се почистване с прахосмукачка, 
непосредствено преди употребата на защитното масло ARGILUS. 
Основата трябва да е неутрална на ниво алкалност и да е изсъхнала 
добре - поне 15 дни след нансянето на ARGILUS ГЛИНЕН ФИНИШ 
за под.
При подово отопление: Изключете отоплението 24 часа преди да 
нанесете първи слой от защитното масло и го пуснете отново в 
действие 72 часа след нансяне на последния слой.

2. НАНАСЯНЕ

Защитното масло се нанася с късокосмест валяк, с кръстосани 
движения, без излишък на материал. Ако все пак остане материал, 
попийте го с кърпа. 
ARGILUS препоръчва да се нанесат минимум 3 слоя защитно 
масло върху основата (Глинен финиш за под), за да се получи 
достатъчно твърдост на повърхността.

ПОДДРЪЖКА
Защитното масло се почиства с парцал, прахосмукачка или метла. Не почиствайте с химически препарати.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ
С вода, веднага след приключване на работа.

СЪХНЕНЕ
Сухо на допир след 6 часа (20 ° C / 50-55% относителна влажност). Пода може да се използва умерено след 72 часа пълно 
изсушаване. Оптималната устойчивост на защитното масло е ефективна след 10 до 14 дни съхнене.

РАЗХОДНА НОРМА

10 литра: 40 до 70 м2 в 2 слоя 
2,5 литра: 10 до 17 м2 в 2 слоя

Разходната норма  е ориентировъчна и може да варира в според абсорбцията на основата (Глинения финиш за под и глинения 
бетон), както и в зависимост от цвета на продукта.



За всякакви възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с Argilus на 00 33 2 51 34 93 28 или с представителя за България и 
региона - Брезза ди колори ООД  +359 879 82 58 50 

WWW.BREZZADICOLORI.COM  

WWW.ARGILUS.FR

ОПАКОВКА
 2,5 L и 10 L

СЪХРАНЕНИЕ 

На сухо и хладно място в добре затворени оригинални опаковки.

РЕЦИКЛИРАНЕ
Не изхвърляйте остатъци от продукта в канализацията. Малки количества и парцали напоени с продукта, след като са изсъхнали, могат да се 
изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Изхвърляйте само сухи и празни опаковки на указаните за това места. Не празната опаковка, 
да се третира като продукт.
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