Ενισχυτικό σκυροδέματος
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Εφαρμόζεται σε όλα τα δάπεδα από μπετόν. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
Οδηγίες χρήσης:
Καθαρίστε πολύ καλά το υπόστρωμα από σκόνη, ρύπους, λίπη (με μηχανικό τρόπο αν είναι απαραίτητο). Διαβρέξτε την επιφάνεια κατά τις υψηλές θερμοκρασίες ή τις
ξηρές μέρες.
Σε μικρές επιφάνειες: Εφαρμόστε με απλό ψεκαστήρα ή απλώστε απευθείας ομοιόμορφα στο υπόστρωμα με μια βούρτσα ή σκούπα
Σε μεγάλες επιφάνειες εφαρμόστε ομοιόμορφα με οχήματα καθαρισμού ή γυαλίσματος
Φροντίστε ώστε το υλικό να εισέλθει στους πόρους. Όταν αρχίσει να στεγνώνει ψεκάστε την επιφάνεια με νερό. Μην αφήνετε το περίσσιο υλικό επάνω στην επιφάνεια,
συλλέξτε και πετάξτε το.
Χρόνος στεγνώματος: 4 ώρες (ελαφρά χρήση)
Καθαρίστε τα εργαλεία άμεσα με νερό
Θερμοκρασία υποστρώματος +10°C – 35°C.
Αποθήκευση: δροσερό καλά αεριζόμενο χώρο
Συμβουλευτείτε το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών
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Μακριά από παιδιά
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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