FABRIC CARE F-1
INSTRUKCJA APLIKACJI
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Stosować zgodnie z poniższą instrukcją
Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego
Produkt może być stosowany na: 
powierzchniach tekstylnych, materiałowych dachach cabrio,
nubuku, zamszu, alcantarze.
Preparat gotowy do użycia
Możliwość warstwowania: tak
Niewłaściwe użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni
Stosować środki ochrony osobistej
Nie stosować w słońcu
Nie stosować podczas deszczu
Nie stosować przy temperaturze poniżej 10°C
Nie stosować przy temperaturze powyżej 30°C
Zalecana wilgotność względna pomiędzy 40%-70%
Nie stosować na rozgrzanych powierzchniach
Stosować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu
Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
Zabezpieczana powierzchnia powinna być sucha oraz wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
Nie narażać zabezpieczonej powierzchni na kontakt z wodą lub wilgocią przez 24h po aplikacji

INSTRUKCJA APLIKACJI
Aplikacja powłoki ochronnej FABRIC CARE F-1
● Preparat każdorazowo wstrząsnąć przed użyciem
● Sprawdzić stabilność kolorów w niewidocznym miejscu
● Równomiernie rozpylić preparat na powierzchnię z odległości 20cm - 30cm
● Pozostawić do całkowitego wyschnięcia i związania (24h)

Wiązanie powłoki ochronnej FABRIC CARE F-1
Czas wiązania powłoki ochronnej następuje po 24h (25°C - 55-60% wilgotności). Wiązanie powłoki jest
ściśle skorelowane z temperaturą oraz wilgotnością, dlatego czas ten może różnić się w zależności od
panujących warunków.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu. Po otwarciu powłokę zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Temperatura przechowywania po otwarciu: 15°C -25°C. Data ważności produktu oznaczona na etykiecie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco
na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych
źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać
w
chłodnym
miejscu.
Zawartość/opakowanie usuwać do autoryzowanego
zakładu utylizacji odpadów.
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