Finalit No. 23
Lesklá impregnace
•
•
•

Vysoce lesklá, dlouhodobá ochrana před vlivy okolí
Dodává čerstvý lesk podlahám, popř. matným podlahám.
Pouze pro interiéry! Doba schnutí cca 1-2 hodiny.

•
•
•
•

Ředitelný vodou v poměru až 1:3
1 litr vystačí až na 50 m2 plochy, podle savosti materiálu.
Mléčně bílý vzhled
Hodnota pH: 9 (alkalický)

1. Informace o produktu Finalit No. 23 Lesklá impregnace
a) Použití

Finalit No. 23 Lesklá impregnace je vhodný pro ošetření mramoru, solnhofenského vápence, vápence, žuly, pískovce,
přírodního kamene, terakoty, cihel, klinker cihel, agglo terazza, terazza, betonu, vymývaného betonu, omítek, dřeva,
parket, laminátu, plastů, PVC, pryže a linolea.
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem.
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
• Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí
produktů Finalit No. 1 Intenzívní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Compact
v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističů bude snížen! V případě, že
staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b)politím
povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
• Vypněte podlahové topení!

b) Aplikace přípravku
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povrch nejprve vyčistěte přípravkem Finalit No. 40 Citrusový čistič, a odstraňte zbytky všech nečistot!!
Špinavou vodu odstraňte.
Povrch znovu omyjte mokrým mopem, a odstraňte prach a chlupy. Povrch musí být zcela čistý a bez prachu.
Nechte oschnout. Doba schnutí závisí na teplotě místnosti.
Teplota ošetřovaného povrchu musí být větší než +10°C.
Aplikujte Finalit No. 23 Lesklá impregnace NEŘEDĚNÝ na čistý a suchý povrch v rovnoměrné vrstvě, 1-2 x
(podle savosti povrchu).
Pokud v důsledku aplikace přípravku Finalit No. 23 Lesklá impregnace dochází ke tvorbě bublin či šmouh,
zřeďte přípravek teplou vodou v poměru max. 1:1. Poté by se již bubliny a šmouhy neměly objevovat.
Doba schnutí činí cca 1-2 hodiny. Lesk se objeví sám, následné leštění není nutné.
Pro občerstvení lesku při běžném vytírání podlahy přidejte do vody trochu přípravku Finalit No. 23.
Pozor: U leštěných materiálů používejte s přípravkem Finalit No. 23 bílý syntetický pad a vysokorychlostní
stroj.
Doporučujeme přípravek nejprve na povrchu vyzkoušet!
Pouze pro použití v interiérech.

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 23 Lesklá impregnace
a) Obnovení lesku

Pro obnovení lesku zřeďte přípravek Finalit No. 23 Lesklá impregnace s vodou v poměru 1:10, tedy přidejte 1 litr
přípravku k 10 litrům vody.

b) Ochrana proti posypové soli v oblasti vchodu do místnosti

Pro ochranu vstupního prostoru (který byl již impregnován přípravkem Finalit No. 23 Lesklá impregnace a ponechán
vyschnout nejméně 3 hodiny) před posypovou solí, aplikujte na podlahu přípravek Finalit No. 20 Horká impregnace
v co nejtenčí vrstvě a ihned setřete hadrem.

c) Broušení a leštění s přípravkem Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek

Drobné oděrky lze odstranit pomocí přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek. Musí však být nejprve
přebroušeny diskem o hrubosti 60, 220, 400, 800, a pokud je nutné, 1800. Po odstranění oděrky (počínaje hrubostí
400) lze oblast přeleštit do vysokého lesku pomocí přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek. Podrobnosti
naleznete v technickém listu přípravku Finalit No. 60 Brusný a lešticí prášek. Následně doporučujeme impregnaci
prostředky Finalit No. 21 Fixativní penetrace, Finalit No. 20 Horká impregnace nebo Finalit No. 22 Ochranná
Impregnace. Poté přeleštěte vysokorychlostním strojem s bílým padem.

3. Specifikace výrobku
Vzhled:
Hodnota pH:
Balení:
Skladování:

Kapalný, bělavý
9
Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4. Bezpečnostní pokyny
Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Potřísněný oděv ihned svlékněte.
Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Nevdechujte plyny, výpary a aerosoly.

5. Upozornění
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Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby.
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
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