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Millennium
Skiriamosios savybės
Millennium yra rūgšties pagrindo produktas cheminiam įvairių rūšių (spalvotų ir nespalvotų) marmuro
„smėliavimui“. Produktas pasižymi paprastu naudojimu.

Naudojimo sritis
•
•
•

Millennium idealiai tinka nedideliems elementams apdirbti (stalviršiams, grindims plytelėms,
laiptų pakopoms, dekoracinėms detalėms ir t. t.).
Millennium veiksmingai naudojamas tokių natūralaus akmens rūšių „smėliavimui“ kaip Rosso
Verona, Perlino Bianco, Trani Fiorito, Travertinai, Crema marfil, Alicante.
Produktas netinka granitui ir ne karbonato pagrindo akmeniui.

Naudojimas
•
•
•
•
•
•

Millennium naudoti poliruotam paviršiui „smėliuoti“;
Akmens plokštę padėti horizontalioje plokštumoje ir sušlapinti paviršių produktu.
(rekomenduojame laistytuvėliu su apvaliu galu).
Nesinaudoti šluota, šepečiu ar panašiu įrankiu.
Palikti produktą veikti 20-30 min.
Gausiai nuplauti vandeniu.
Norint intensyvesnio efekto, procedūrą galima atlikti pakartotinai.

Rekomendacijos
Siekiant nustatyti Millennium veiksmingumą konkrečiai natūralaus akmens rūšiai, patartina produktą
išbandyti ant mėginukų. Gausių baltų putų susiformavimas rodo, kad produktas yra veiksmingas.
Norint pagyvinti akmens paviršiaus spalvą ir suteikti apsaugą nuo vandens bei riebalų, naudokite
Anticato LX ant visiškai išdžiuvusio akmens.
Dekoracinių elementų bei piešinių gaminimas
Naudojant Millennium galima sukurti geometrines dekoracijas bei įvairius piešinius ant poliruoto
paviršiaus.
PVC plėvelę priklijuoti prie paviršiaus. Naudoti Millennium ant viso paviršiaus. Po 30 min. pašalinti
skystį ir nuimti plėvelę. Rezultatas matysis iš karto.

Saugojimas
Millennium laikyti tik originalioje hermetiškai uždarytoje taroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių
vietoje, kambario temperatūroje. Laikant minėtomis sąlygomis, Millennium išlaiko visas savo savybes
ilgą laiką. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui produktą galima naudoti, tačiau jos poveikis bus
prastesnis.
Išeiga: 2-3 m2/kg.

Darbų sauga
Siekiant apsisaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių:

vilkėti apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu
draudžiama valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nusiplauti muilu.
Korozinis;
Gali sukelti rimtus nudegimus;
Labai degus;
Vengti kontakto su oda ir akimis. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir kreiptis į
gydytoją.
Įkvėpti garai gali sukelti svaigimą, mieguistumą.
Neskiesti vandeniu.

