KERAKOLL DESIGN HOUSE

PATINA

®

FINISH

Vizes bázisú impregnáló wax a Patina® termékhez, ideális a GreenBuildingnél.
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Vizes bázisú, öko-kompatibilis impregnáló védőwax. Lehetővé teszi a régi hatású Patina® felületek
tisztíthatóságát, miközben nem változtatja meg annak színét és természetes módon lélegző,
baktérium- és gombaálló tulajdonságait. Beltérre, lakossági és kereskedelmi használatú helyiségekben
alkalmazható. Falakra és egyéb függőleges felületekre.
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• Felhasználásra kész termék
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GREENBUILDING RATING®
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• Megvédi a régi hatású Patina® felületet
• Nem módosítja a kezelt felületek kinézetét

Víz bázisú
kialakítás

Csökkentett
oldószer tartalmú
42 g/kg

Nincs
környezetvédelmi
kockázati osztály

Nem mérgező és
nem veszélyes

• Változatlanul hagyja a Patina® lélegző és baktérium- és gombaálló
tulajdonságait

AZ SGS TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL IGAZOLT MÉRÉSI RENDSZER

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG
Felhasználható
Védőwax a következőkhöz:
- Régi hatású Patina® felület
Lakossági, kereskedelmi és ipari helyiségek belső tere.
Ne használjuk
A nedves vagy nem tökéletesen megkötött Patina® hordozórétegeken. Zuhanyzókban és a vízzel gyakran érintkező felületeken.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A hordozórétegek előkészítése
A Patina® vakolatot annak felhordásától számított 24 óra eltelte után ajánlatos enyhén megcsiszolni 240-es szemcseméretű csiszolóval az esetleges kisebb tökéletlenségek
eltüntetésére, hogy a felület kellemes tapintású legyen. A Patina® Finish felvitele előtt portalanítsuk a felületet száraz festőkefével, porszívóval vagy pamut kendővel.

Bedolgozás
Festőkefével vigyük fel, keresztezett mozdulatokkal, a Patina® Finish védőviaszt lentről felfelé szétterítve. Próbáljuk kerülni a megfolyásokat és folyamatosan vigyük fel a terméket.
Szükség esetén vigyünk fel második réteget, ugyanezeket az utasításokat követve.
Tisztítás
A szerszámok megtisztítása vízzel történik a termék kikeményedése előtt.

* ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à
C (fortes émissions).
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Előkészítés
Felhasználásra kész termék. Ahhoz, hogy a keverék megfelelő állagú legyen, keverje fel újra a csomagolásban lévő terméket.

EGYÉB ÚTMUTATÁSOK
A Patina® Finish terméket +10 °C és +30 °C hőmérséklet között és 80%-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál vigyük fel.
Különösen ügyeljünk a teljes felületű dekorációk kivitelezésénél. Kerüljük az állványzat szintjei között vagy az egybefüggő nagy kiterjedésű felületeken a megszakításokat.
A felvitel befejeztével ajánlatos néhány napig szellőztetni a helyiségeket, hogy elősegítsuk a Patina® vakolat száradását és megkötését.
A Patina® Finish védőviasszal való érintkezés a köztéri műtárgyak, járdák, térburkolatok, padok, üveg-, kerámia, természetes kő-, terrakotta- és fém felületek megváltozását
okozhatja.
Amennyiben a termék esetlegesen kifröccsen, haladéktalanul el kell távolítanunk tiszta vízzel.
A Kerakoll Design House katalógusban és a www.kerakolldesignhouse.com oldalon található fényképek, valamint a mintákon található színek csupán tájékoztató jellegűek.
A Kerakoll Design House különböző anyagú felületeinél eltérő az árnyalat, a telítettségi fok és a fényesség. Minden egyes projekthez azonos gyártási tételből származó anyagokat
használjon.
A különböző árutételekből származó anyagok eltérő színárnyalatokat vehetnek fel.
A Kerakoll Design House felületeinek anyagszerkezetét erezett hatások, nemfolyamatos anyagváltakozások és természetes szabálytalanságok jellemzik, amelyek a felületeket a
lerakás során kézműves módon elkészítő munka gyümölcsei.

ÖSSZEGZÉS
A régi hatású, kiemelkedő lélegzőképességű és természetes módon baktérium- és gombaállló Patina® termék öko-kompatibilis, vizes bázisú impregnáló viasszal készül, GreenBuilding
Rating® Eco 4, Patina® Finish, gyártja a Kerakoll Spa, egy vagy több rétegben kell felvinni festőkefével. A Patina® Finish kiadóssága: ≈ 0,1 ℓ/m2.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK
Megjelenés
Térfogattömeg
Tárolás
Csomagolás
Alkalmazási hőmérséklet
Porszáraz
Átlagos kiadósság egy felhordási rétegnél

tejszerű folyadék
≈ 0,99 kg/ℓ
≈ 12 hónap az eredeti csomagolásban
2,5 ℓ-es vödör
+10 °C-tól +30 °C-ig
≈ 30 perc
≈ 0,1 ℓ/m2

Adatfelvétel +20 °C hőmérsékleten, 65% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az építési terület specifikus körülményeitől függően változhatnak.

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +10 °C és +30 °C hőmérséklet között dolgozzunk
- csak száraz aljzaton alkalmazható
- ne adjon hozzá kötőanyagot vagy adalékanyagot
- védje a közvetlen napfénytől és a huzattól az első 6 órában
- ne alkalmazzuk szennyezett vagy laza, málló felületen
- a hulladékkezelést a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük
- a lerakási helyiségekben óvjuk a felületeket és a termékeket a véletlenszerű érintkezéstől
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com
Az Eco és Bio osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2018 márciusában lettek frissítve (hiv. GBR Adatjelentés – 04.18); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon
lehet megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák
kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.

ISO 9001
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IT10/0327

ISO 14001
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KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com
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