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Pastă de impregnare
Cura IP 30
(Imprägnierpaste Cura IP 30)

> ecologică
> pe bază de apă
> antiderapantă

Produs-proprietati
Produs special pe bază de apă, materiale sintetice şi ceară,
ecologic, fără VOC.
După aplicare formează o peliculă antiderapantă,
“impermeabilă” la murdărie şi rezistentă la oboseală.

Utilizare
La interior, ca produs de întreţinere primară şi întreţinere
curentă, pentru pardoseli din parchet şi lemn, precum şi
pentru alte tipuri cum ar fi: covoare PVC, linoleum, finisaje
epoxidice şi poliuretanice, placaje ceramice neglazurate.

Date privind produsul
Livrare:
Bidon plastic 1 l
Depozitare: cca. 12 luni, în mediu uscat şi răcoros, în
ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice
Consum:
- Întreţinere primară: 1 litru pentru cca. 30-50 m² (cca. 20-30
ml/m²)
- Întreţinere curentă: cca. 200-250 ml la 10 l de apă

Prelucrare suport
Scule recomandate: burete, mop, cârpe
Suportul: Trebuie sa fie curat.
Mod de lucru: Pe pardoselile curăţate în prealabil, se aplică
un strat subţire şi uniform cu buretele de spălat sau cu
mopul. Pentru întreţinerea curentă, se şterge suprafaţa cu
mopul folosind apa în care este dizolvat produsul.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


