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       LTP CleanWax 

 DUVAR VE ZEMIN KARO CİLASI 

 
Duvar ve yer karosu cilası. 

 

Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduaz, eskitme mermer, 

alevli granit, terracotta, cotto ve tuğla üzerinde kullanım 

içindir. 

 

Üç tip cila ile harmanlanmış yumuşak bir macun 

mükemmel bir parlaklık sağlar. Suya, toza, kire ve diğer 

yaygın bulunan evsel kirleticilere karşı koruyucu bir tabaka 

oluşturur. LTP Parlak Cila kolayca uygulanır. Traverten, 

kireçtaşı, kumtaşı, arduaz, eskitme mermer, alevli granit, 

terracotta, taş ocağı ve tuğla üzerinde kullanım için 

uygundur. 

Kullanım Talimatları  

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız. 

İşlem yapılacak yüzey tamamen, temiz, kuru ve 

önceden cilalanmış bir mühürleyici iyice kürlenmiş 

olmalıdır. Cilayı İyice karıştırın. Uygulama alanının 

yönetilebilir olmasını sağlamak için yumuşak bir tüy 

bırakmayan bezle dikkatli bir şekilde uygulayın. Kısa 

tüylü bir fırçayla, yumuşak bir bezle veya mekanik 

parlatıcı kullanarak bir parlatılabilir.  

Lütfen Dikkat: Daha yüksek emicili zeminlerde LTP 

Clear Wax kullanıldığında, cila düzgün olmayan bir 

şekilde yüzeye emebilir ve sonuç olarak parlaması 

zorlaşır. Bu nedenle, bu tür zeminleri işlerken, uygun bir 

emprenye edici yalıtıcıyı önceden uygulayarak emiciliği 

azaltmak gerekebilir. LTP Clear Wax, LTP Linseed Oil , 

Stone Oil, Mattstone ve Renk Yoğunlaştırıcı bu 

uygulama öncesinde yüzeylere uygulanabilir. Kullanılan 

emprenye tipi, koruması yapılan zeminin tipine bağlı 

olacaktır. 

 Kapsama 

Çoğu zeminde 2 katta  1 litre / 10 metrekare  

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf ömrü - 2 yıla kadar. 

 

 

Koruma Sonrası Bakım  

 

Koruma Sonrası Bakım  LTP Waxwash ile yıkayın. 

korumanın aşınmış veya hasarlı olduğu bölgelerin yeniden 

cilalandığından emin olun. yüzey emilimi belirtileri göstermeye 

başlaması için zemine yeni bir kat LTP Clear Wax sürün. Bu, 

yüzey yıkandıktan ve iyice kurumasına izin verdikten sonra 

yapılmalıdır. 

NB. Tamamen sertleştirilmiş LTP Clear Wax, özellikle çok 

uygulandığında veya düzgün bir şekilde parlatılmamışsa, 

hafifçe opak (biraz beyaz) kuruyabilir. Bu beyazlık daha koyu, 

karolar üzerinde daha fazla görünebilir. Bu nedenle, genel 

uygulamadan önce cilanın gözle görülmeyen bir alanda test 

edilmesi önerilir. LTP Clear Wax, çok fazla uygulandığında 

veya nemli yüzeylere uygulandığında sertleşmeyebilir. Her iki 

durumda da bir parlaklık elde etmek zor olabilir. Kısmen 

sertleştirilen sızdırmazlarda veya zemin düzgün bir şekilde 

önceden mühürlenmemişse, düzgün bir şekilde parlamaz. Bu 

ürün soğuk havalarda daha az uygulanmalıdır, bu durumda 

kutuyu ılık suda ısıtmaya yardımcı olabilir (N.B. Açık alev 

kullanmayın). 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
İÇERİKLER: Hidrokarbonlar C7-C9 n-alkanlar, İzoalkanlar, 
Silisikler. Tekrarlanan maruz kalma, ciltte kuruluğa ve 
çatlamaya neden olabilir. Yanıcı katı. Uyuşukluk veya baş 
dönmesine neden olabilir. Uzun süreli etkilerle sudaki 
yaşam için toksiktir. 

Isı / kıvılcım / açık alev / sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. 
Sigara İçmek Yasaktır. Konteynırı sıkıca kapalı tutun. Sadece 
açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. 
Çevreye bırakılmasından kaçının. Koruyucu eldiven / 
koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
Yutulması halinde - hemen bir zehir merkezini veya doktoru / 
hekimi arayın. Solunduğunda - kurbanı temiz havaya çıkarın 
ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin. 
Gözlerdeyse - birkaç dakika dikkatlice su ile durulayın. Varsa 
ve güvenli ise kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. 
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. İyi havalandırılmış bir yerde 
saklayın. Kapalı şekilde saklayın. Bu maddeyi ve kabını 
tehlikeli veya özel atık toplama noktasına atın. 
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Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşulları 
ve tedavi edilecek yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 
Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

   TEHLİKE 

 

 


