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       LTP IRONWAX PARLAK 

FiLM BIRAKAN SU BAZLI KORUMA 

Yüzey Koruma 

Sadece iç mekan kullanımı için uygundur (Islak odalar 

veya duş kabinler için uygun değil) 

Traverten, kayrak, kireçtaşı, kumtaşı, tuğla, terracotta, cilasız 

mermer, gözenekli cottolar, terrazzo ve beton içindir 

Yüzeye  bakım yapan, kendinden parlak ve son kat film 

oluşturan akrilik koruyucudur. Renk ve dokuyu ön plana 

çıkartır, lekelenmeye ve inatçı kirlere karşı korur, bakımı 

kolaydır. Yerli ve ticari kullanım için uygundur. 

Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. 

Tedavi edilecek yüzeyin tamamen temiz, kuru olduğundan (en 

az 24 saat) emin olun. Tutulan herhangi bir nem, LTP 

Ironwax Gloss'un kurumasına yol açabilir veya korumanın 

tam sertliğe ulaşmasını önleyebilir. İçeriği ayrı bir kaba dökün. 

Honlanmış, dokulu, pütürlü  yüzeylere bir sünger veya 

boya fırçası kullanın, bir yönde eşit olarak ince bir kat 

uygulayın. Ovalamayın veya silmeyin. Kurumasını bekleyin (1 

saat). Düzgün ince bir film oluşturuluncaya kadar uygulayın. 

(Ort. 3 kez). Daha yüksek bir parlaklık için, daha önceki 

uygulamaya 90 derecelik açıda uygulama yapın (maks.6). 

Pürüzsüz yüzeylere bir veya dolgu aplikatör pedi ile 

uygulanır. Sürtünmeden yüzeye eşit olarak ince bir kat 

uygulayın. Düzgün ince bir film oluşturuluncaya kadar 

uygulayın (ort. 3 kez). Kurumasını bekleyin (1 saat). Daha 

yüksek bir parlaklık için, daha önceki uygulamaya 90 

derecelik açıda uygulama yapın  (maks.6). 

Çok fazla katın, göze çarpmayan şekilde birikmesine ve / 

veya ürünün verimini düşürmesine neden olabileceğinden, 

uygulamayın. Yaklaşık bir saat sonra sertleşir ancak tam 

sertliğe ulaşmak için üç gün daha sürecek ve tamamen su 

geçirmez hale gelecektir. 

 Kapsama 

Alt-tabaka gözeneklerine bağlı litre (bir kat) başına yaklaşık 

15-30m2. 

 Saklama Önerileri 

 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf ömrü açılmamış konteynerler için 4 yıla kadar. 

 Notlar 

Kullanmadan önce şişeyi çalkalamaktan kaçının. Sıvıların 

köpürtülmesi eşit olmayan uygulamaya yol açabilir. Aşırı 

sıcaklıklardan kaçının. Ironwax Gloss, sırlı yüzeye sahip cotto 

veya seramiklere düzgün bir şekilde yapışmayabilir. Genel 

kullanımdan önce doğru uygulama yöntemini ve optimum kat 

sayısını belirlemek için her zaman önce test edin. İşlem 

görmüş yüzeyleri yıkamak için güçlü deterjan kullanmaktan 

kaçının. LTP Ironwax Gloss kullanılmadan önce, terracotta 

veya kireç taşı gibi daha yüksek gözenekli zemin 

malzemelerinde LTP Mattstone H20 gerekli olabilir. 

 Koruma Sonrası Bakım 

Rutin olarak zemini süpürün. koruma yapılan yüzeyleri 

temizlemek ve korumak için LTP Floorshine kullanın. 

Korumanın aşındığı alanlarda ek olarak LTP Ironwax Gloss 

uygulayın. Bazı aşamalarda, korumanın  tamamen 

yenilenmesi istenebilir. Bu durumda, LTP Grimex'i yeniden 

koruma atmadan önce eski korumayı sökmek için kullanın. 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın 

Cildi tahriş edebilir. 

Cilt ile temas ettikten sonra sabun ve su ile yıkayınız. 

Aşırı sıcaklıklardan kaçının. 

Kanalizasyona veya su yollarına deşarj etmeyin. 

İçeriği / kabı yerel yönetim gerekliliklerine uygun olarak atın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

 

 


