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  LTP GlazePro 

Parlak Taşlar için Koruma 

 
Kendinden Parlatıcı Koruma 
Gözeneksiz Yüzeyler İçin 

 
İÇ ALAN KULLANIMI İÇİN 
(Islak alanlar veya duş kabinler için uygun değildir) 
Sırlı seramik, porselen, cilasız porselen ve camsı taş 
ocakları üzerinde “yıkanmış” görünümünü korur. 
Bakımı kolaydır. 
 
Düşük bakım filmi oluşturur ve korur. Aşınma ve 
lekelere karşı çok dayanıklıdır. Bakım ve temizliği 
kolaylaştırır. Yüzeylerde ıslak görünüm bırakır 
 
 
 

Kullanım Talimatları 

 
Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 
bakınız. 
 
Yeni yapılan yüzeyler - işlenecek yüzey tamamen 

temiz, kuru ve çimento ve harç lekesinden arındırılmış 
olduğundan emin olun (bkz. LTP Derz ve harç sökme). 
 
Mevcut yüzeyler - önce LTP Grimex ile yüzeyleri 

temizleyip yağdan arındırın ve iyice durulayın. İyice 
kurumaya bırakın (24 saat). Harç derzlerinde kalan her 
türlü nem LTP GlazePro'nun kurumasını veya tam 
sertliğe ulaşmasını önleyebilir. 
 
Uygulama: 

Tüysüz bir bez yada ped kullanarak uygulayın. İçeriği 
ayrı bir kaba dökün. Kumaşı çözelti içine batırın ve 
sıkın.  Yüzeye eşit olarak uygulayın. Düzgün ince bir 
film oluşturuluncaya kadar uygulayın (Ort. 3 kez). 
Kurumasını bekleyin (1 saat). Daha parlak bir görüntü 
elde etmek isterseniz. İlk uygulamaya 90 'lik bir açıda 
uyguşlama yapın 
 
Çok fazla katın, göze çarpmayan şekilde birikmesine 
ve / veya ürünün verimini düşürmesine neden 
olabileceğinden, uygulamayın. Yaklaşık bir saat sonra 
sertleşir ancak tam sertliğe ulaşmak ve tamamen suya 
dayanıklı hale gelmek için üç gün sürecektir. Genel 
kullanımdan önce daima doğru uygulama yöntemini ve 
optimum kat sayısı için test edin. 
Aşırı sıcaklıklardan kaçının. Kauçuk zeminlere 
uygulamayınız. 

 Kapsama  

 
Zemin alt-tabaka gözeneklerine bağlı litre (bir kat) 
başına yaklaşık 30-40m2. 
 
 

 Bakım Sonrası  

 
Rutin olarak zemini temizle. Arıtılmış yüzeyleri 
temizlemek ve korumak için LTP Floorshine kullanın. 
Korumanın aşındığı alanlarda tekrar LTP GlazePro 
uygulayın. Bazı aşamalarda, korumanın tamamen 
yenilenmesi istenebilir. Bu durumda, LTP Grimex'i 
önceki korumayı sökmek için kullanın. LTP GlazePro 
uygulanan yüzeyleri yıkamak için güçlü deterjan 
kullanmaktan kaçının. 

 Saklama Bilgileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf ömrü açılmamış konteynerler için 4 yıla kadar. 

 Sağlık & Güvenlik 

 
Içerir: 1,2-benzisotiyazol-3 (2H) -on 
Alerjik reaksiyona yol açabilir. Ciddi göz tahrişine 
neden olur. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Gözlere, 
deriye veya giysilere girmeyin. Koruyucu eldiven / 
koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu 
kullanın. YUTULURSA: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya 
doktora / hekime başvurun. GÖZ İLE TEMASI 
HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. 
Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. 
Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: 
Tıbbi tavsiye / yardım alın 
  

   

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir.   

 

 
UYARI 

  

 


