COLOR RENOVATOR
ПРОДУКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЯТ
Техническа информация
Елементи на продукта:
Опаковка:
Описание на продукта и
употреба:

Физико-химични
характеристики:
Химическо състояние:
Цвят:
Мирис:
Тегло:
Твърди частици:
Теоретичен разход:
Метод за полагане:
Подготовка на
повърхността:

®

Sea-Line COLOR RENOVATION – еднокомпонентен
500 ml
®
Sea-Line COLOR RENOVATION не съдържа силикон, това е продукт,
който възстановява оригиналния изглед и блясък на материала:
• Гелкот;
• Полиуретанови бои и други;
• Пластмаса;
• Метал (хром, мед, стомана, неръждаема стомана, алуминий,
бронз);
• Камък (мрамор, теракот, плочки).
Sea-Line COLOR RENOVATION прониква дълбоко в повърхността и
отново овлажнява пигментите като възстановява цвета и блясъка,
които са били загубени при излагане на директна слънчева светлина,
дъжд и замърсяване.
Като използвате Color Renovation, вие множете да възстановите
потъмнени и зацапани повърхности.
COLOR RENOVATION защитава повърхността срещу корозия като
оставя защитен слой върху повърхността и така няма необходимост
от използване на защитна паста с восък. Лесен за употреба.
Забележка: Направете теста върху повърхности, боядисани в
бяло.

Течност
Кехлибар (прозрачен)
Специфичен
870 g/l
32÷35 %
2
16÷20 m /l в зависимост от повърхността
Четка, микрофибърна кърпа.
•
•
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•
•
•
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Последващи действия:

•
•
•
•
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Отстранете восък и други продукти за полиране, които са
били положени.
Измийте повърхността като използвате C2 Sea-Line
Почистващ препарат концентрат.
Повърхността трябва да бъде суха и не трябва да има контакт
с вода, мъгла, Surface must be dry and should not have contact
with water, fog, роса най-малко 12 часа преди полагането на
COLOR RENOVATION.
Защитете белите повърхности срещу COLOR RENOVATION.
Върху повърхността положете количество, което можете да
използвате в следващите 20 минути.
®
Положете
COLOR
RENOVATION
Sea-Line
върху
повърхността като използвате четка или микрофибърна
кърпа.
®
Оставете COLOR RENOVATION Sea-Line да подейства върху
повърхността за 20 минути.
®
Отстранете ненужния COLOR RENOVATION Sea-Line от
повърхността.
Оставете да изсъхне.
След 24 часа, за да увеличите блясъка, вие може да полирате
повърхността като използвате микрофибърна кърпа.
За да премахнете дефекти, вие може да полирате
повърхността като използвате течността за полиране S1 SeaLine или финиш течността S2 Sea-Line.
Препоръчителна защита на повърхността:
• S5 Sea-Line Quick Wax;
• S4 Sea-Line Protect Wax
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Стандартни мерки за
безопасност:

При поглъщане, потърсете веднага медицинска помощ и покажете
етикета на продукта.

Съхранение:

Съхранявайте в затворена опаковка при температури между 0 - 35 C.
Съхранявайте далеч от огън, топлина и ултравиолетови лъчи.
Затваряйте опаковката след всяка употреба.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Срок на годност:

24 месеца от датата на производство при температура 20°C.

Гаранция за качество:

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на
доставките покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.

°

Цялата информация в този документ е изготвена за употреба по цял свят. Ние не можем да поемем отговорност резултати
от действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи тест и да определи
пригодността на продукта за индивидуалното полагане. Sea-Line не поема отговорност за никакви повреди или пропуснати
ползи, свързани с неправилна употреба на продукта.
Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата
позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това
ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или
за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.
TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.
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