AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU R-9 Protiskluz

(v originále Anti-Rutsch R9 )

Výr.
číslo:

11861

Charakteristika:
PROTISKLUZ R9 vytváří protiskluzný efekt na hladkém leštěném nebo glazovaném povrchu – přezkoušeno
dle DIN 51130 a BGR 181 ( dříve ZH1/571 ) .
Použití:
Produkt je vhodný pro použití na tvrdých leštěných kamenech ( žuly, gabra atd. ), keramické dlažbě a na
smaltovaném povrchu v exteriéru i interiéru. Krása i lesk dlažeb zůstanou zachovány.
Produkt je nevhodný pro všechny druhy vápencových hornin !!!
Aplikace:
Plochy určené k ošetřování musí být dokonale čisté a suché. Ke zjištění spotřeby je třeba provést zkoušku na
malé ploše. Teplota vhodná pro nanášení 15°C – 25°C. Pomocí štětce nebo houbičky sytě a rovnoměrně nanést
tak, aby se netvořila pěna ! Doba působení je závislá na síle požadovaného efektu a na druhu kamene ( asi 10-15
minut ). Při předčasném zaschnutí je třeba PROTISKLUZ R9 nanést znovu. Následně je třeba dlažbu důkladně
očistit pomocí AKEMI ČISTIČE KAMENE a spláchnout velkým množstvím vody ( při nedokonalém vyčištění
a zaschnutí Protiskluzu R9 hrozí vznik zašedlých šmouh a map ). Stupeň efektu protiskluzu je třeba přezkoušet
a v případě potřeby celý postup zopakovat.
Běžnou údržbu ošetřovaných ploch dále doporučujeme provádět AKEMI MÝDLEM NA KÁMEN a pro udržení
správného stupně protiskluzu je třeba provádět pravidelné hloubkové čištění AKEMI ČISTIČEM KAMENE.
Pro lepší a jednodušší údržbu se doporučuje kámen ošetřit prostředkem AKEMI ANTI-FLECK - požadovaný
protiskluz zůstane zachován.

Užitné vlastnosti:
Ošetřené plochy AKEMI PROTISKLUZ R9 zůstávají lesklé při dosažení požadovaného zdrsňujícího efektu.
Výstražná upozornění:
Chránit hraničící plochy před kontaktem s materiálem PROTISKLUZ R9. R9 se nesmí dostat do
přímého kontaktu s rostlinami, jinak je třeba je omýt velkým množstvím vody.
OBSAHUJE: amoniumhydrogenový difluorid. R22 – zdraví škodlivý při požití. R34 – způsobuje
poleptání. S1/2 – uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S23 – nevdechujte páry. S24/25 – zamezte
styku s kůží a očima. S26 – při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S56 – zneškodněte tento materiál a jeho obal ve zběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.
S36/37/39 – používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S45 – v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení
výrobku.
Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití,
které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických
zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.
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