
• Dermatološko testirana

• Ustvari zaščitno plast, ki diha

• Se preprosto odstrani

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

GREENBUILDING RATING® LASTNOSTI IZDELKA
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Ekološko neoporečna zaščitna krema za roke, ki ščiti kožo pred najbolj splošnimi agresivnimi 
snovmi, hkrati pa jo pusti dihati, idealna za GreenBuilding, okolju prijazno gradnjo. 
Enokomponentna, brez topil, varuje okolje in zdravje uporabnikov.

Proman ustvari zaščitno plast, ki ščiti kožo pred olji, maščobami, laki, smolami, lepili, katranom, 
bencinom, silikonom, topili in sintetičnimi izdelki na splošno. Se preprosto odstrani z vodo in milom.

Proman
POLAGANJE / Vgradnja parketa in prožnih oblog

Namembnost
Zaščita rok pred umazanijo in agresivnimi snovmi, kot so topila, barve, laki, lepila, smole, katram, bencin, silikon, olja, maščobe, sintetični izdelki.

PODROČJA UPORABE

Nanos
Pred začetkom dela na roke enakomerno nanesite zadostno količino kreme in ne pozabite na nohte ter obnohtno kožico.
Po nekaj minutah se izdelek posuši in na povrhnjici tvori tanko nevidno zaščitno plast, ki roke dobro ščiti pred zgoraj navedenimi snovmi.
Roke boste bolje zaščitili, če boste kremo nanesli dvakrat zapored. Za dlje trajajoča dela kremo nanašajte večkrat.

Čiščenje
Po zaključenem delu lahko morebitno umazanijo in zaščitno plast kreme z rok odstranite preprosto s toplo vodo in močnim drgnjenjem.

NAVODILA ZA UPORABO
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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

Podatki o Ratingu se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2012. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene decembra 2019 (poročilo GBR z dne 01.20); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL SpA sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih podatkov je na voljo spletna 
stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče neposredno vplivati na razmere na 
gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

Videz bela pasta
Pakiranje doze 500 ml
Shranjevanje ≈ 24 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
pH nevtralen (7)
Mejna temperatura nanosa  od +10 °C do +30 °C
Sušenje  ≈ 5 min
Izdatnost ≈ 100 nanosov z eno posodico

Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Se lahko spreminjajo glede na posebne razmere na gradbišču: temperaturo, prezračevanje, vpojnost podlage.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
- Za primere, ki niso navedeni, se posvetujte s Kerakollovim Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com.

OPOZORILA

Zaščitni film kreme Proman ni lepljiv in ne pušča sledi.
Roke se ne potijo.
Izdelek je dermatološko testiran.

DRUGA POJASNILA
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