TECHNICKÝ LIST
HMK P 23 KAMENNÝ LESK
-OŠETŘOVÁNÍ PODLAHPOPIS: přípravek HMK P 23 je ochranná ošetřující emulze
s vlastním leskem, určená pro hrubé a matné podlahy
z přírodního a umělého kamene. Tento vodou ředitelný
koncentrát je možno používat pro základní ošetření nebo jako
přísadu do vody pro utírání interiérových povrchů. Díky
obsaženým aktivním látkám se dosáhne hedvábného lesku.
VLASTNOSTI: přípravek HMK P 23 osvěžuje barvu a strukturu
podlahy a vzniklý ochranný film jí propůjčuje po vyleštění
světlostálý, brilantní lesk, který nemá sklon ke žloutnutí.
Zabraňuje pronikání vody a nečistot do povrchu. Pravidelným
používáním přípravku HMK P 23 se redukuje vznik provozních
stop a případné stopy i zakrývá. Přípravek HMK P 23 je
biologicky odbouratelný a po zaschnutí zdravotně nezávadný.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK P 23 je vhodný pro první
ošetření i pro příležitostní osvěžení veškerých hrubých
a matných podlah a schodišťových obkladů z přírodního
a umělého kamene jako je např. mramor, kalcit, solnhofenský
vápenec, travertin, břidlice, dolomit, křemenec, žula, rula,
migmatit, teraco, umělý kámen, desky z dusaného asfaltu,
aglomerační mramor, kompozitní materiál apod. v interiérech.
TRVANLIVOST: trvanlivost aplikovaného výrobku je závislá na
namáhání obkladu a správně prováděném běžném čištění.
Přípravek HMK P 23 vydrží zpravidla několik měsíců a je
možno ho v případě potřeby oživit
PODKLAD: při ošetření nově položených ploch musí být
dodržena dostatečná doba pro zaschnutí, aby z obkladu
a základové konstrukce mohla uniknout vlhkost (max. zbytková
vlhkost: 2–4%). Případné podlahové topení je nutno včas
vypnout. Ošetřovaný obklad musí být přirozeně chladný, čistý,
suchý, zbavený skvrn a savý. Pro důkladné předběžné
vyčištění je vhodný přípravek HMK R 55 Základní čistič -bez
kyselin-. Po očištění základu by se mělo minimálně 1–2 dny
vyčkat, aby vlhkost z čištění měla čas vyschnout (max.
zbytková vlhkost 2–4 %). Pro kontrolu vhodnosti a množství
spotřeby proveďte na malé ploše test.
POUŽITÍ: před použitím důkladně protřepat! Přípravek
HMK P 23 pro první aplikaci zřeďte vodou v poměru 1:10.
Nanášejte pomocí neroztřepeného hadru, houby nebo
plochého vytíracího mopu v tenké vrstvě a rovnoměrně. V silně
savých obkladů nanášejte přípravek HMK P 23 ve větší
koncentraci. Po zaschnutí je možno zvýšit lesk vyleštěním
pomocí jehněčiny nebo měkkého kartáče. Pro uchování lesku
případně přidejte do vody na mytí v množství cca.100–200 ml
na každých 10 l vody a normálně vytřete.
TEPLOTA PRO ZPRACOVÁNÍ: pro zpracování ošetřovaných
ploch je ideální teplota +12° až +25°C.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ: pro čistění pracovních
nástrojů je možno použít čistou vodu a malé množství
přípravku HMK R 55 Základní čistič -bez kyselin-.
DŮLEŽITÉ: přípravek HMK P 23 není vhodný pro glazované
dlaždice, keramické a nesavé obklady. Chraňte plochy, stěny,
sklo, vnitřní zařízení apod., na které přípravek nechcete
používat
VYDATNOST: při první aplikaci v závislosti na savosti podkladu
zhruba 15-25 m²/l. Pro dosažení lesku cca. 25-50 m²/l.
SKLADOVÁNÍ: v chladných a suchých, před mrazem
chráněných prostorech při teplotě +5°C až max. +25°C
a v původní uzavřené nádobě možno skladovat po dobu
zhruba 2 let. Načaté nádoby postupně zpracujte. Uchovávejte
na místech chráněných před dětmi. Při skladování tohoto
výrobku dodržujte zákonné předpisy
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Skupenství: kapalné
Zápach: charakteristický

Barva: bílá
Hodnota pH: 10

ODSTRANĚNÍ: přípravek HMK P 23 je možno opět odstranit
pomocí přípravku HMK R 55 Základní čistič -bez kyselina/nebo HMK R 54 Rozpouštědlo nečistot.
DOPORUČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ: pro pravidelné běžné
čištění doporučujeme používat přípravek HMK P 24 Mýdlo na
kámen -pro běžnou údržbu-.
BEZPEČNOST: dodržujte preventivní opatření obvyklá pro
manipulaci s chemickými látkami. Na přípravek HMK P 23 se
nevztahuje povinnost značení.
OBSAŽENÉ LÁTKY: Povrchově aktivní
akryláty, suspenzní prostředky, vonné látky.
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(tenzidy),

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené
odbouratelné a nezávadné.

jsou

biologicky

látky

LIKVIDACE: znečištěné obaly a větší zbytková množství
likvidujte podle místně platných úředních předpisů. Nádoby
jsou vyrobené z ekologického polyetylénu a recyklovatelné.
Zcela vyprázdněné a vyčištěné nádoby je možno odevzdat ve
sběrně druhotných surovin.
BALENÍ (obalová jednotka):
01 l láhev:
05 l kanystr:
10 l kanystr:

12 ks v krabici
02 ks v krabici
01 ks volně ložené

DOBA SCHNUTÍ: v závislosti na teplotě v místnosti a cirkulaci
vzduchu zhruba 1 hodinu. Během této doby na natřenou
plochu nevstupujte.

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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