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SPIRIT SEALER neutralizuje efekt produktu RUST SPIRIT,
COPPER SPIRIT oraz BRONZE SPIRIT. Zatrzymuje oksydację
tych trzech produktów. SPIRIT SEALER pozwala utrwalić efekt
dekoracyjny i kolor, po osiągnięciu pożądanego poziomu
utlenienia.
• Bezzapachowy
• Produkt na bazie wody
• Neutralizuje – zabezpiecza przed dalszą oksydacją
powierzchni
• Łatwa aplikacja
• Blokuje dekoracyjne działanie produktów RUST SPIRIT,
COPPER SPIRIT oraz BRONZE SPIRIT
Wykończenie: Satynowe
Rozpuszczalnik: Woda
Ciężar właściwy w 20 ° C (68 ° F): 1,05 ± 0,03
Zawartość ciał stałych: 38 ± 3%
Czas schnięcia: min. 6h (w 20°C i 50% wilgotności)
Opakowanie: 500ml
Kolor: Przezroczysty
Kolor w puszce: Biały
Termin ważności: 1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
LZO: Wartość graniczna UE dla tego produtu (kat A/i): 140g/l
(2010)
Ten produkt zawiera maksymalnie 50g/l
• Pędzel
• Wałek
Powierzchnie muszą być wcześniej pokryte produktem RUST
SPIRIT, COPPER SPIRIT lub BRONZE SPIRIT.
Produkt gotowy do użytku. Nie rozcieńczać, nakładać
bezpośrednio po dokładnym wymieszaniu. Pozwolić wyschnąć.

•
•
•

Zabezpiecz wszystkie powierzchnie w pobliżu
malowanego elementu
Nakładać w temperaturze 5-25°C
Nie nakładać na rozgrzane powierzchnie.

Czyszczenie
Wydajność

Przechowywanie
Informacje

Bezpieczeństwo

Data wydania

Ciepła woda z mydłem
8-12m2/ 1l
Wydajność faktyczna zależy od metody aplikacji, rodzaju,
tekstury, wieku i porowatości powierzchni.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku.
Nie dopuszczać do przemarznięcia i przegrzania produktu.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej
karcie danych technicznych były dokładne. Owatrol International
nie jest w stanie zagwarantować wyników, ponieważ nie mamy
kontroli nad warunkami stosowania naszych produktów. W celu
uzyskania dalszych porad i informacji prosimy o kontakt z naszym
działem technicznym pod adresem info@owatrol.com lub u
lokalnego dystrybutora Owatrol dla danego kraju. Powyższe
informacje są prawidłowe w dniu wydania. Wszystkie inne
produkty OWATROL wymienione w tym dokumencie powinny być
używane zgodnie z instrukcjami na etykiecie i kartą techniczną.
Zapoznaj się z kartą charakterystyki (MSDS) dostępną na stronie
www.owatrol.com i oraz tekstem na opakowaniu. Trzymać z dala
od dzieci.
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