FOB XTREME
مادة لحماية المساحات الملمعة وغير الملمعة من الماء والبقع ،تحتوي على مذيب
مجاالت اإلستعمال
مادة تحتوي على مذيب لحماية المساحات الملمعة وغير الملمعة من الماء والبقع (ال سيما الزيتية) .تستعمل على
التيراكوتا ،الخرسانة ،البالط اإلسمنتي ،الحجر الطبيعي أو المصنع ،واأللواح المصنعة من مزيج خشب وبالستيك.
ال تشكل غشاء .آمنة لمساحات تحضير الطعام .مناسبة للمساحات األفقية والعمودية .تستخدم في الخارج والداخل.
طريقة اإلستعمال
▪ تنظف المساحة جيدا وتترك لتنشف تماما.
▪ للمساحات غير الالمعة (الداخلية والخارجية) :تمد  FOB XTREMEمن دون تخفيف على كامل المساحة على
وجه واحد متساو ،بواسطة فرشاة كبيرة مسطحة ،مع التأكد من تشريب روبة الفواصل جيدا .يزال أي فائض
المادة بواسطة قطعة قماش ،قبل أن تنشف (أي بعد حوالي  15-10دقيقة).
▪ للمساحات الالمعة أو المصقولة (الداخلية والخارجية) :تمد  FOB XTREMEمن دون تخفيف على كامل المساحة
على وجه واحد متساو ،بواسطة فرشاة كبيرة مسطحة ،مع التأكد من تشريب روبة الفواصل جيدا .قبل أن تنشف
المادة (أي بعد حوالي  15-10دقيقة) ،تفرك المساحة بواسطة قطعة قماش إلزالة الفائض (يمكن بل القماش بالقليل
من المادة إن لزم األمر ،للمساعدة على إزالة أية ترسبات) ،ثم تنشف بقطعة قماش نظيفة .لتسريع عملية تنشيف
المساحة من فائض المادة ،يمكن إستعمال ماكينة لتنظيف األرضيات.
▪ على المساحات العالية اإلمتصاص ،إن لزم األمر (مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة ،مساحات خارجية،
مناطق رطبة) ،يمكن مد وجه ثان من  ،FOB XTREMEمع إنتظار فترة  8ساعات بين الوجه واآلخر.
▪ على المساحات الداخلية الماصة (بالط إسمنتي ،حجر طبيعي أو مصنع) ،يمكن إستكمال معالجة المساحة بمد مادة
شمعية سائلة مثل كالسيك.
▪ تصبح المساحة المعالجة ب  FOB XTREMEجاهزة لحركة المرور بعد  8ساعات من عملية المد ،ويبدا مفعول
مقاومة البقع بعد  24ساعة.
مالحظات
 ينصح دائما بتجربة  FOB XTREMEعلى مساحة صغيرة لتقييم تأثيرها على لون ومظهر المساحة ،قبل القيامبطالء كامل المساحة.
 ينصح بإستعمال كلينر مخفف للتنظيف الروتيني. يجب عدم إستعمال  FOB XTREMEعلى مساحة مشمعة. يجب اإلمتناع عن القيام بعملية الطالء خالل الساعات األكثر حرا في فصل الصيف. يجب اإلمتناع عن القيام بعملية الطالء في الخارج اذا كان المطرمتوقعا.اإلستهالك :حتى  30م / 2ليتر  /وجه (يختلف اإلستهالك حسب مسامية المساحة).
التخزين 5 :سنوات في مكان جاف وحرارة معتدلة.
تنبيهات
يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية .يجب إستخدام المادة في مناطق مهواة جيدا
بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها أو التدخين أثناء استعمالها.
لمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

