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Pokyny pro použití

Doba schnutí Počet nátěrů Metody
aplikace Ředění

1-2hodiny 1-3nátěry Kartáček
/Houba Nezředěný

POPIS
Renovace spár je nejlepší způsob, jak opravit a obnovit spáry vaší zdi nebo
podlahy, které tím získají vynikající vlastnosti. Spárovací hmota je k dispozici
v 10 různých barvách. Po zaschnutí je spára zcela utěsněna. Spárovací tmel tak
pomáhá chránit povrch proti plísním a skvrnám.

V případech, kdy jsou spáry trvale znečištěny a není možné je nijak vyčistit a
navrátit jim tak původní vzhled, je vhodné použít výrobek Renovace spár. Ten
obarví a utěsní spáry zároveň.

Renovace spár dokáže obnovit i ty nejvíce poškozené a nejšpinavější spáry a dát
jim nový vzhled. Tento proces natrvalo obarví a ochrání spáry mezi kachličkami
nebo dlaždicemi. Renovace spár-interiré je bezpečný a snadno aplikovatelný.
Toto unikátní složení umožní snadnou aplikaci jak pro domácí kutily, tak pro
profesionály v oboru.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ
1) Před nanesením barevného tmelu Renovace spár-interiér se ujistěte, že je spára
čistá a zcela suchá. V případě, že tomu tak není, použijte přípravek Příprava pro
renovaci spár.

2) PŘED POUŽITÍM LÁHEV DŮKLADNĚ PROTŘEPEJTE. Na spáru naneste tenkou
vrstu buď pomocí štětce nebo kartáčku. Okamžitě nebo do 60 minut od
aplikace setřete veškerý přebytek, který je na povrchu dlaždic. Pro dosažení
nejlepších výsledků, použĳte 2 nátěry, mezi kterými nechte 1-2 hodiny na
vyschnutí. Po dobu 48 hodin by se na povrch neměla dostat voda. Pokud k
apalikaci používáte více než jednu láhev výrobku, smíchejte všechny láhve
dohromady, aby jste zajistili barevnou shodu a konzistenci.

Produkt nedoporučejeme používat kolem porezních povrchů, jako jsou
neglazované dlaždice nebo přírodní kámen, jelikož by to mohlo vést k trvalému
zabarvení této dlaždice.

Poznámka: Špatná aplikace produktu v podobě silné vrstvy nanášeného produktu
může způsobit puchýře, praskání a odlepení produktu.

Vzhledem k omezení tisku, jsou barvené štítky pouze orientační. Skutečná barva
se může lišit.

POSTUP PŘI PRVNÍ POMOCI
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ A KŮŽE: Důkladně vypláchněte vodou. Pokud problémy
přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypijte 1-2 sklenice vody,
nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

POKYNY KE SKLADOVÁNÍ
Produkt můžete skladovat až 36 měsíců, pokud je neotevřený a uložen na
suchém místě. Skladujte pouze v originálním obalu. Po každém použití nádobu
pečlivě uzavřete. Používejte pouze v případě, že jsou povrchové teploty mezi 10°
C - 32° C.

SPOTŘEBA
3-15m²na 237mlláhev
Spotřeba bude velmi záležet na šířce spáry, její hustotě, struktuře a porovitosti
povrchu.

RENOVAECE SPÁR-INTERIÉR, NÁVOD K POUŽITÍ

Made in the UK


