
 

 

June 2018  
 

  

 

 

TEMİZLEME, KORUMA & BAKIM SONRASI  

SATEN EFEKTLİ CİLA  
TEKNİK VERİ  DOSYASI 
 
 REF: 17  Mart 2018 

 

LTP Saten - Su bazlı saten efektli cila 

 
Su bazlı saten efektli cila 
 

Iç alan kullanımı için 
 
Görünümü geliştirir. LTP Mattstone veya Mattstone H20 kullanarak 
önceden kapatılmış olan yüzeyleri korur. Kendiliğinden parlar veya 
parlamayı sağlar  
 
Hem onarın hem de bakım sonrası için idealdir. 
 
Her türlü cilasız doğal ve yapay taş, çini, dekoratif beton 
kaplamalar, vitrifiye ocağı fayansları ve terracotta için uygundur.. 
 

 Kullanım Talimatları  

Hazırlık: 

Tedavi edilecek yüzeyin tamamen temiz, kuru ve kir, kireç, çimento 
ve harçtan arındırılmış olduğundan emin olun.. 

UYGULAMA: 

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ. Bir bez veya başka bir 

aplikatör kullanarak, temiz bir kuru yüzeye ürünün eşit bir tabaka 
halinde uygulayın. Bir saat sonra, ilk uygulama il aynı açıda ikinci 
bir kat uygulayın. Yüzey yaklaşık 45 dakika sonra yürümeye 
hazırdır. Daha iyi bir parlaklık için, uygulamadan bir saat sonra, bir 
zemin parlatıcı ile ya da  tüy bırakmayan bir bezle ovalayın 

Uygulamadan önce kireçtaşı, kumtaşı, traverten, beton ve çiniler 
gibi yüksek emici yüzeyde olan taşlar ile LTP Emprenye 
Koruyucu  ilk koruma katmanı olarak kullanılması tavsiye edilir. 

 

   KAPSAMA:  Her kat M2  

 

 1 LTR 5 LTR 25 LTR 

Düz & Parlatılmış 30m² 150m² N/A 

Gözenekli ve Katmanlı 20m² 100m² N/A 

 

 

   Bakım Sonrası 

 
Yüzeyleri düzenli olarak LTP WAXWASH ile temizleyin. 
 
Parlaklığı devam ettirmek için (3 ayda bir): LTP Waxwash ile yüzey 
temizlendikten sonra , 500 ml LTP Satin ürünü 5 litre suda seyreltip 
uygulayın. Daha fazla parlaklık için, yüzeyin kuruyana kadar 
bekleyiniz (yaklaşık 1 saat sonra) ve yünlü bir ped iile yada zemin 
parlatıcı ile ovalayın. 
 

Korumanın yenilenmesi (yılda bir kez): seyreltilmemiş cilayı bir bez, 
polar ped veya başka bir aplikatör ile uygulayın. Kuruduktan sonra 
yüzeyi parlatın (yaklaşık 1 saat sonra) Kuruturken üzerinden geçiş 
olmamasına özen gösterin. 
 

 SAKLAMA ÖNERİLERİ 

 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın 

Raf ömrü 2 yıla kadar 

 Diğer  
 

Boş kaplar geri dönüştürülebilir. Etken maddeler suda çözünür ve 

durağan yapıdadır. 

 

Yerden ısıtmayı kapatın. Şüpheniz varsa, görünmeyen bir alanda 

test edin. Yüzeyleri yıkamak için güçlü deterjan kullanmaktan 

kaçının. 

 

5 ° C altı  veya 25 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. 

Uygulama aletlerini kullanımdan sonra su ile temizleyin. 

 

Dikkat: Dış mekanlarda veya nemli ortamlarda ve suyun 

bulunduğu yerlerde (banyolar, duşlar) kullanım için önerilmez. 

 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
Ciddi göz tahrişine neden olur 
 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Koruyucu eldiven / 
koruyucu kıyafet / göz koruyucu kullanın. Kullandıktan sonra 
ellerinizi iyice yıkayın.  
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice 

durulayın. Varsa ve mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya 
devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye / yardım alın. 
İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası düzenlemelere 
uygun olarak lisanslı bir atık merkezine atın.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar ve 
uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. Şüphe 
durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

UYARI  

 


