Knauf Steinsiegel
Kivipinna hooldusvahend

.

Kasutusvaldkonnad:
•
•

Kivipinna hooldusvahendiga Knauf Steinsiegel koos värvi intensiivistajaga saab
hooldada imavaid mittepoleeritud loodus- ja tehiskivist pindu nagu graniit,
kiltkivi, marmor, terratso, liivakivi, pesubetoon ja betoonkivid.
Kasutatav nii siseruumides kui ka väljas asuvatel pindadel.

Toote omadused:
•
•
•
•

Kivipinna hooldusvahend Knauf Steinsiegel koos värvi intensiivistajaga tungib
kivipinna pooridesse ja moodustab siidise läikega kaitsva pinnakile koos
samaaegse värvitooni intensiivistumisega.
Teeb pinna kergemini hooldatavaks ja määrdumiskindlamaks.
Sobib paljudele loodus- ja tehiskivist pindadele, nagu pesubetoon, terratso,
graniit, kiltkivi, marmor jne.
Kasutusvalmis vedelik.
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Kivipinna hooldusvahend Knauf Steinsiegel

Tehnilised andmed:

Kasutusalased andmed

.

Töötlemis- /aluspinna temperatuur:

+10°C kuni +25°C, vältida toote
kokkupuudet otsese päikesevalgusega
Kuivamisaeg / pind on käidav:
ca 60 minuti pärast
Kasutusvalmidus:
kasutusvalmis koostis
Kulunorm:
1 liitriga katab 10 kuni 20 m²
Temperatuuri taluvus pärast kuivamist: ei rakendata

Toote omadused

.

Koostis:
Tihedus:
pH-väärtus:
Värvus:
Lõhn:
Ladustatavus:
Hoidmistingimused:

akrülaadid, süsivesinikud
0,81 kg/l
ei kohaldata
värvitu, selge
nõrk bensiini lõhn
ca 48 kuud
kuivas ja jahedas külmumiskindlas kohas
suletud originaalpakendites
1-liitrised lastekaitselukuga plekkpudelid

Pakend:
Artiklinumber / EAN kood

.

1000 ml: 146238 / 4006379074068
Utiliseerimine
Toote jäägid

.

Knauf Steinsiegel koos värvi
intensiivistajaga sisaldab orgaanilisi
lahusteid. Mitte valada olmejäätmete ega
heitvee hulka.
Vedel tootejääk ära anda ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Jäätmekood EAK 20 01 13

Ohutustehnilised andmed
EÜ-direktiivi 1999/45 kohaselt: Xn - tervisele kahjulik
Tuleohtlik.
Allaneelamise korral tervisele ohtlik.
Koostises oleva lahusti aurustamine
järel on tervisele ohutu.
Töötamise ajal ja järel ruume tuulutada.
Mitte kasutada ruumides, kus hoitakse
avatud või kergelt pakendatud toitu.
Vältida laste kätte sattumist.

ADR/RID:
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Pakend: 10 pudelit a-1 liiter.
ÜRO tähis: UN 3295
Andmed kaubasaatelehel: ei ole vajalikud

.

Kivipinna hooldusvahend Knauf Steinsiegel

Aluspind:

Aluspind peab olema puhas, vett imav ja kuiv.

Kasutamine:

Knauf Steinsiegel kanda pinnale pintsli või rulli abil.
Kasutada puhtaid tööriistu. Vältida vahu ja pudru tekkimist.
Kasutamine sarnaneb lakkimistööga.
60 minutilise kuivamise järel võib hakata pinnal uuesti käima.

Täiendavad märkused:

● Mitte kasutada keraamika, klinkri ja suletud pooridega, poleeritud, väga
sileda lõikepinnaga või väga siledaks kulunud pindadel. Kahtluse korral
proovida toodet varjatud pinnal.
● Lihvitud pindadele kanda õhukese kihina.
● Väljas asuvate pindade korral: vesi ei tohi sattuda töödeldud pinna sisse,
nt läbi pragude või altpoolt niiskuse tõttu (oht, et pind muutub piimjaks)
Pinna kaitse on tagatud 1- 2 aastaks. Ilmastiku poolt kulunud pind uuesti
katta.
● Mitte kasutada lahustite suhtes tundlikkudel pindadel (nt lakitud,
kunstmaterjalidest).
● Toode ei ole eemaldatav lahusteid sisaldavate puhastusvahendite nagu nt
pintslipuhastusvahendid ja vaha eemaldajad.
● Täiendavaid juhiseid asuvad kodulehel www.knauf.ee või saksa keeles
www.knauf-bauprodukte.de

Märkmed:

___________________________________________________
___________________________________________________

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Infotelefon: 651 8697
E-post: info@knauf.ee
www.knauf.ee
Tootekaardil esitatud andmed vastavad kaardi trükkimise ajal olemasolevale informatsioonile. Tooteinfo uueneb pidevalt. Aktuaalsete
andmetega tootekaarti on võimalik kätte saada kas meie interneti koduleheküljelt või meilt otse järelpärimise korras. Kuna tingimused
ehitusplatsil ja toote kasutusvaldkonnad on väga erinevad, siis sisaldab tooteinfo ainult üldiseid eeskirju. Kasutaja on kohustatud ise
kontrollima toote sobivust ja selle kasutusvõimalust soovitud kasutusotstarbeks. Seetõttu kehtib garantii ainult meie toote kvaliteedi
kohta, kuid mitte selle kasutamise ja optimaalse tulemuse kohta. Meie töötajate poolt väljastatavate andmete saamiseks, mis ületavad
tooteinfo raamistikku, on vaja kirjalikku avaldust.
Iphofen, mai 2009.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen, Saksamaa.
info@knauf-bauprodukte.de
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