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GEAR
Skiriamosios savybės
Apsaugo marmurą bei granitą nuo dėmių (taip pat vandens ir riebalų) įsigėrimo,
Rekomenduojame GEAR naudoti impregnuojant virtuvės stalviršius, bei kitus akmeninius
paviršius kontaktuojančius su maistu. Šis preparatas sertifikuotas remiantis Europos Sąjungos
teisės aktu: 90/128 ECC.
GEAR įsigeria į akmens mikro poras. Tokiu budu užtikrinamas ilgalaikis „šlapias“efektas.
Preparatas yra bespalvis bei pasižymi apsauga nuo vandens sugeriamumo.

Naudojimas

Preparatas kempine ar audeklo skiaute paskirstomas ant sauso ir švaraus akmens
paviršiaus. Vandens, dulkių bei kitų nešvarumų likučiai gali įtakoti rezultato
efektyvumą.

Naudokite tokį GEAR kiekį, kuris galėtų visiškai įsigerti. Bet koks preparato
perteklius ant akmens paviršius palieka nežymų blizgesį ir lipnią plėvelę. Dėl šios
priežasties neįsigėrę likučiai turėtų būti nedelsiant nuvalyti.

Siekiant geresnio rezultato rekomenduojama preparatu paviršių padengti du kartus.
Prieš naudojant antrą kartą reikėtų palaukti kelias minutes.

Impregnuojant grindis, rekomenduotina palikti džiūti 24 valandoms.

Po naudojimo gerai uždarykite indą.

Saugojimas
GEAR turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra
nuo 18º iki 25ºC. Saugoti nuo įvairių šilumos šaltinių, drėgmės bei tiesioginės saulės šviesos.
Esant palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 24 mėnesius nuo pagaminimo
datos nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti,
tačiau reikia turėti omenyje, kad jos poveikis gali būti ne toks efektyvus.

Sauga
R11 Labai degus
R36 Dirgina akis.
R65 Kenksminga – prarijus gali pakenkti plaučiams.
R66 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
S9 Laikykite indą su medžiaga gerai vėdinamoje patalpoje.
S13 Preparatą laikyti atokiai nuo maisto produktų ir pašarų.
S16 Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
S25 Vengti patekimo į akis.
S33 Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
S62 Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę.

Išeiga: 20 – 30 m² / l

