ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

IDROWAX-SUOJAVAHA
Idrowax on läpikuultava, nestemäinen vahaemulsio, jota käytetään suoja-aineena sileille ja
huokoisille pinnoille. Pinta voidaan kiillottaa.
Tuote on käyttövalmis sellaisenaan ja voidaan myös sävyttää.

TARVIKKEET
 Nukkaamattomia liinoja
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IDROWAX-SUOJAVAHA
Idrowax on läpikuultava, nestemäinen vahaemulsio, jota käytetään suoja-aineena sileille,
huokoisille pinnoille. Pinta voidaan kiillottaa. Tuote on valmis sellaisenaan. Sekoita
huolellisesti astiassaan ennen asennusta.
Teoreettinen riittoisuus 10-15 m²/l.
Käsittele n. 0,5 m² alue kerrallaan. Ota pieni määrä vahaa nukkaamattomaan
kankaanpalaan ja hierrä vaha suojattavaan pintaan, kunnes pinta ei ime enempää vahaa.
Kerroksia voi olla useita. Varo jättämästä valumajälkiä.
Kiillota pintaa pyörivin liikkein puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
Mikäli halutaan vahvempi suojaus ja enemmän kiiltoa, voidaan vahakäsittely toistaa
ensimmäisen kerroksen kuivuttua.
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PESU JA HUOLTO
Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävissä.
_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja
näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
________________________________________________________________________

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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VARASTOINTI JA HÄVITYS
Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä
lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Tuotteet eivät saa jäätyä.
Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita,
jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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