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    LTP MPG  

 PARLATILMIŞ YÜZEYLER İÇİN KORUMA 

Emprenye Koruması 

İç Alan kullanımı için 

MPG: cilalı mermer, porselen ve granit için. 

Renksiz emprenye koruması. Cilalı zeminler, duvarlar, tezgahlar 

ve şömineler için uygundur. Yüzeyin cilalı görünümünü 

değiştirmez. 

 Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. 

Yüzeyler tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Gerekirse LTP 

GrimEx kullanın. Önemli; Sızdırmazlık işleminden önce 

fabrikada uygulanan herhangi bir yapıştırıcı veya fayansın 

üzerindeki tabakanın temizlenmesi önemlidir. Yumuşak bir bez,  

ped veya sünger kullanarak ince ve düzgün bir şekilde 

uygulayın. 20 dakika içinde, yüzey hala yüzeyde ıslak iken, 

temiz kuru bir bez veya parlatma makinesi ile iyice parlatın. 4 

saat kurumaya bırakın. Eğer yoğun gözenekli yüzeyde 

uygulanıyor ise aynı yöntemi kullanarak ikinci bir kat daha 

uygulayın. Yüzeydeki fazlalığı gidermek ve her kat arasında 

iyice parlatmayı unutmamak önemlidir. 25 ° C'yi aşan 

sıcaklıklarda uygulamayın. Yerden ısıtma sisteminin kapalı 

olduğundan emin olun. Uygulanan sızdırmazlık maddesi 

üzerinde, yüzeye yağlı bir kalıntı bırakarak kurur. Bunu 

kaldırmak için daha fazla sızdırmazlık maddesini uygulayın ve 

hemen bir ped ile ovalayın. İlk önce göze çarpmayan bir alanda 

test edin. Uygulanan alanlar yaklaşık 4 saat sonra yürümeye 

yürümeye elverişli olacaktır, ancak tamamen dirençli hale 

gelmesi 3 gün sürecektir. 

Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Buharları 

solumayın. 

 KAPSAMA  

Yüzey gözenekliliğine bağlı olarak yaklaşık 1 litre ile 10 - 

30 metrekare  

 BAKIM SONRASI 

Duvarlar için LTP Porselen Yer Karosu Temizleyici ve LTP 

Stonewash kullanın. İnatçı yüzey işaretleri için LTP Grimex 

kullanın, bu durumda uygulama  alanları yeniden sızdırmazlık 

uygulaması yapmanız gerekebilir. Rutin bakım için güçlü 

ağartma maddeleri kullanmayın. 

 

 

 

 SAKLAMA ÖNERİLERİ 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar. 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre 
 

İçerik: nafta (petrol), ağır işlenmiş ağır (ağırlıkça% 0,1'den 
az benzen içerir), Hidrokarbonlar, C10-C13, n-alkanlar, 
izoalkanlar, siklikler, aromatikler (% 2-25) 
Yanıcı sıvı ve buhar. Yutulur ve hava yollarına girerse 
ölümcül olabilir. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden 
olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma sonucu 
organlarda hasara neden olur. Uzun süreli etkilerle sudaki 
yaşam için toksiktir. 
 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULMASI 
HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİne veya doktora 
başvurunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık 
alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara 
İçmek Yasaktır. Dumanı, buharı, sisi, spreyi solumayın. 
Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken 
yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Sadece açık havada 
veya iyi havalandırılmış bir alanda kullanın. Çevreye 
bırakılmasından kaçının. Göz koruyucu, koruyucu eldiven giyin. 
CİLTTE (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş tüm 
giysilerinizi hemen çıkarınız. Cildi su / duş ile durulayın. 
SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almak 
için rahat bırakın. İçeriği / kabı yerel / ulusal yönetmeliklere 
uygun olarak atın. Tekrar tekrar kimyasala maruz kalma cilt 
kuruluğuna veya çatlamasına neden olabilir. 
. 

 
VOC STATEMENT 

EU Limit value for this product (Cat A/h) 750g/L (2010) 
This product contains max 710g/L VOC 

UN 1300 

EC Label.EC No 1272/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI  
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Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve 

uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

          


