Najwyższej jakości podłogi i posadzki

PI.036 - Ściągawka: Aplikacja ULTRA-STONE™ Plam chemicznych
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Poniższy podręcznik ma na celu pomóc doświadczonemu, wyszkolonemu i certyfikowanemu instalatorowi z
prawidłową aplikacją ULTRA-STONE ™.
Przed aplikacją ULTRA-STONE ™ należy przeczytać i zrozumieć informacje o produktach, arkusze danych
technicznych i karty charakterystyki dotyczące wszystkich użytych produktów. Niewłaściwe przygotowanie,
zastosowanie lub zrozumienie innych ważnych zmiennych może spowodować awarię pracy i / lub uszkodzenie ciała.
Opis

Bezpieczny, nie toksyczny i łatwy w użyciu kwas używany do tworzenia wysokich i niskich opcji
kolorystycznych oraz podkreślenia odcieni na betonowym systemie polimerowym. Sprzedawane
jako neutralna baza do stosowania z barwnikami z PORTION CONTROL COLORANT ™.
Stosowany w: • Plamiące i barwiące teksturowane polimeryczne modyfikowane warstwy cementowe.
• Do wnętrz i na zewnątrz
• Do stosowania na kolorowych i / lub białych modyfikowanych polimerowych nakładkach.
Przygotowanie 1. Upewnij się, ze polimerowa nakładka betonowa jest zupełnie sucha
2. Upewnij się, że po zastosowaniu płynu CLEAN-PRINT™ nawierzchnia jest całkowicie sucha i odparowana
Aplikacja
• Dodać żądaną ilość PORTION CONTROL COLORANT ™ wg. danych butelce lub z wykresów
kolorów do 1 galonu ULTRA-STONE ™ Antiquing Stain i wymieszać.
• Zaaplikuj największą ilość PCC™, jeśli celem jest uzyskanie maksymalnego koloru
• Rozcieńcz 2:1 dla uzyskania efektów antycznych kolorów.Wody do kwasu
• Rozcieńcz 3:1 dla uzyskania efektów "cieni" na posadzce. Wody do kwasu
• Aplikuj za pomocą spray'a, pędzla lub gąbki
• Zalej powierzchnię na wydajność od 75 do 80 sq. ft. na 1 galon
• Pozwól barwników kompletnie wyschnąć przed aplikacją lakieru
• Przykładowe kolory na wzornikach zostały uzyskane przy białym podkładzie
Korzyści
• Bezpieczny, nie toksyczny i przyjazny dla użytkownika
• Sprzedawany jako koncentrat w celu zmniejszenia kosztów transportu
• Dostępny jako neutralna baza do barwienia
• Idealny do uzyskiwania naturalnych i realistycznych kolorów, niemożliwych do osiągnięcia przy
użyciu innych metod barwiących.
• Podczas rozcieńczania nie tworzy nieprzezroczystej, malowanej powierzchni.
Wady
• Ze względu na skoncentrowaną formułę zaleca się, aby użytkownik miał pewne doświadczenie w
celu osiągnięcia pożądanych odmian kolorów.
• Neutralna formuła bazowa może być nieco myląca dla niedoświadczonych użytkowników.
• Nie stosować do zwykłych betonów
Pakowanie
• 1 litr
• 5 litrów
• 10 litrów
Dodatkowe
Dokumenty

•
•
•

PI.144 - Karta produktu - ULTRA-STONE™ Antiquing Stain
TD.429 - Karta tehcniczna - ULTRA-STONE™ Antiquing Stain
SDS.419 - ULTRA-STONE™ Antiquing Stain

Poniższe informacje są ogólnymi informacjami, które pomogą naszym klientom w określeniu, czy nasze produkty są odpowiednie do konkretnych zastosowań. Nasze produkty są przeznaczone do sprzedaży klientom komercyjnym i
przemysłowym. Przed klientem powinniśmy sprawdzić i przetestować nasze produkty, aby upewnić się, co do treści i przydatności do aplikacji, z którymi zamierzają wykorzystywać nasze produkty. Żadne z postanowień niniejszego
dokumentu nie stanowi gwarancji wyrażonej ani domniemanej, w tym wszelkiej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, ani też żadnej ochrony przed jakimikolwiek prawem ani patentem. Wyłącznym środkiem
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