HMK P307 Steenonderhoud - polijstwas
Gebruiksklare polijstwas voor het opknappen van dof- en mat geworden natuur of
kunststeen
HMK P307 is een gebruiksklare polijstfluaat. Het geeft zachte als harde steensoorten de optimale kleur en structuur en geeft een
stralende glans. Vermindert het binnendringen van vuil en vocht. HMK P307 is ook in een zwarte uitvoering te krijgen.
Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee
Vooraf
Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Werk op een droge, schone en vetvrij oppervlak.
Verbruik
Algemeen kan het volgende worden aangehouden ca. 10 tot 20m² per liter.
Testen
Test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats of een losse tegel om het effect, de hoeveelheid en de
werktijd te bepalen.
Werkwijze
Schakel de vloerverwarming uit, de vloer moet zgn. natuursteenkoud zijn. Breng het product met een zachte niet pluizende doek op het
oppervlak dun en gelijkmatig aan. Na ca. 20 tot 30 minuten droogtijd met een zachte doek opwrijven, bij gepolijste oppervlakken zeer dun
aanbrengen, bij sterk zuigende oppervlakken mag de behandeling na droogtijd worden herhaald. Gedurende de droogtijd het oppervlak
niet gebruiken. Pas op voor oppervlakken van rubber, lakwerk, verf, gebeitst of gelakt hout enz.
Achteraf
Wrijf het oppervlak goed na met een zachte doek, vilt of witte pad.
Veiligheid
Bij het verwerken van HMK P307 moeten de ruimtes goed geventileerd worden of een ademmaskerfilter worden gedragen.
Levensmiddelen weg halen vanwege geurovername. De achterblijvende was is niet schadelijk. Buiten bereik van kinderen houden.
Opslag
Bewaar HMK P307 op een donkere koele plaats. HMK P307 kan een jaar bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf
vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

