
Řada k Pokládce / Detergenty, Ochranné Prostředky a Vosky na Parkety

Účel použití
Ochrana rukou před špínou a agresivními látkami, jako jsou ředidla, laky, klíh, pryskyřice, lepidla, dehet, benzín, silikon, olej, mastnota či syntetické látky.

Rozsah Použití
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ekokompatibilní ochranný krém na ruce chránící kůži před účinkem agresivních faktorů, 
ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový přípravek, bez rozpouštědel, neškodný pro životní 
prostředí a zdraví pracovníků.

Slc® Eco Proman tvoří na pokožce prodyšnou ochrannou vrstvu, která chrání před účinkem oleje, maziva, laků, 
pryskyřic, lepidel, dehtu, benzínu, silikonu, rozpouštědel a syntetických výrobků. Po ukončení práce se snadno smývá 
vodou s mýdlem.

Slc® Eco Proman

Výhody VýRoBku

• Dermatologicky testován

• Vytváří prodyšnou ochrannou vrstvu

• Snadno odstranitelný
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SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

nanášení
Před zahájením práce rozetřít po rukách dostatečné množství krému a nezapomenout přitom na nehty a zóny okolo nich.
Po několika minutách výrobek uschne a na kůži vytvoří tenkou neviditelnou vrstvu, která dokonale chrání před výše uvedenými látkami.
Větší ochrany lze dosáhnout dvojí aplikací výrobku. Při dlouhodobé práci je doporučeno pravidelně obnovovat aplikaci.

Čištění
Pro odstranění případné špíny či ochranného krému z rukou po dokončení práce stačí umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem a nečistotu či krém z nich silou setřít.

náVod k Použití



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je 
možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem 
na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Vzhled pasta bílé barvy
Balení plechovky 500 ml
Skladování ≈ 12 měsíců v originálních obalech
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
pH neutrální (7)
Pracovní teplota  od +10 °C do +30 °C
Schnutí  ≈ 5 min
Vydatnost ≈ 100 aplikací z jedné plechovky 

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

technické ÚdaJe dle kValitatiVní noRmy keRakoll

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

uPozoRnění
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Ochranný film Slc® Proman je nelepkavý a nezanechává otisky.
Nezpůsobuje pocení rukou.
Výrobek je dermatologicky testován.

další Pokyny


