Marmosol – re‐cristalizator marmura invechita, matuita, etc.
Descriere: Cristalizator si reparator sub forma de pulbere pentru marmura invechita‐matuita si suprafete
calcaroase degradate.
Caracteristici: Produs sub forma de pulbere aplicabil cu pad rosu,alb sau par natural. A nu se aplica cu perii de
otel. Este conceput pentru a da o stralucire puternica suprafetelor tratate. Nu produce ingalbenirea superficiala a
pieselor tratate, tipic celorlalti cristalizatori lichizi.
Specificatii: Aspect: Praf; Culoare. Galbuie; PH: 2,00‐3,00; Solubilitate: Totala.
Aplicatii: Produsul MARMOSOL este un cristalizator sub forma de pulbere destinat suprafetelor calcaroase.
Dupa folosire acestui produs se obtine:
- Suprafete stralucitoare.
- Nu este necesar ca suprafetele sa fie uscate pentru aplicarea produsului.
- Stralucirea suprafetelor dureaza o perioada indelungata.
Produsul poate fi aplicat cu orice tip de masina monodisc.
Mod de utilizare: Se poate cristaliza la 400rpm cu masina monodisc. Pentru a indeparta resturile de cristalizatori
anteriori poate fi folosit produsul Ferro‐P. Pentru cristalizare se folosesc aproximativ 50 gr/m2(a se utiliza manusi
pentru manipulare). Se adauga putina apa si se amesteca pe toata suprafata pentru a cristaliza suprafata intr.‐un
mod uniform. Aceasta operatiune dureaza 1,5min./m2. Dupa scurgerea acestui timp,se adauga apa pentru a
facilita indepartarea materialului in surplus. O alta forma de a utiliza produsul este de a cristaliza cu un pad pana in
momentul dizolvarii. Indiferent de modalitatea de preparare,dupa utilizarea produsui curatarea cu un pad alb ar
imbunatati aspectul final.
Recomandari: A se utiliza manusi. Este recomandat a se face o proba inaintea folosirii produsului.
Depozitare: A se depozita produsul in spatii uscate. A se depozita produsul in recipientele originale bine inchise.
Prezentare: In recipiente de 1 si 5 kg.
Fraze si simboluri de risc:
R22 Nociv in caz de ingerare.
S24/25 A se evita contactul cu ochii sau pielea.

CE
Informațiile şi recomandările din fişa tehnică corespund cu informațiile cele deținem până în prezent, probelor de laborator şi experiențelor.
Datorită acestor motive, garanția noastră se limitează a calitatea produselor livrate. Firma noastră nu îşi va asuma responsabilități derivate din cauza
folosirii improprii a produselor noastre.

