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ASTRO
Gyorsan ható, kristályosító folyadék 
márvány és mészkő borítású padlózatokhoz

Általános tudnivalók
A mészkő borítású padlózatok
kristályosítása, azaz magas karbonát
tartlamú termék használata, elősegíti a
használatban elkopott felület fényének
visszaállítását. Ez az eljárás egy kémiai
szer használatát kívénja meg, amelyet
„kristályosító”-nak hívnak, a szer hatását a
közepes-alacsony fordulatszámon (175 és
400 között) használt egykefés tisztítógép
és az erre szerelt inox acélgyapjú
csiszolópárna egészíti ki.
A kristályosító folyadék módosítja a kezelt
felület molekoláris szerkezetét, mivel a
kristályosító reakcióba lép a felület
mészkőanyagával. A reakciót a felületet
felmelegítő acélgyapjú korong által keltett
hő indítja be és tartja folyamatban. A
kristályosodási folyamat tehát a folyadék és
a keltett hő együttes hatása, amely a kezelt
felületen egy vékony de rendkívül kemény,
fémezett sókból álló bevonatot képez,
alacsony fényvisszaverő képességgel, és
erős izotrópikus optikai hatással; mindez
együttesen csillogó és fényes hatást
kölcsönöz a kristályosított kő felületnek.
A kristályosítás hatékonyan helyettesíti a
felület ólmozását, hatása mégis egyező
minőségű az ólmozással, ellenben az így
kezelt felületet hagyományos egykefés
géppel is tisztíthatja, könnyen
hasznosítható nagy felületek csak bizonyos
területeire, anélkül, hogy ólmozni kellene
azokat.
ASTRO segítségével, gyorsan és
hatékonyan kristályosítható minden
márvány, megmunkált márvány, mészkő,
palladin, porzó mészkő felület. ASTRO
garantálja a könnyű és elakadás mentes
használatot egykefés tisztítógéppel is,
magas fokú felület fényezést, tartós
eredményt, csúszásgátlást, egyszerű
karbantartást, lerövidülő felhasználási időt.

Felhasználási lehetőségek
ASTRO felhasználható minden márvány,
megmunkált márvány, mészkő, palladin,
porzó mészkő felületen, felhasználható az
ólmozatlan de kezelt felületek után
kezelésére, illetve azokon az
elhasználódott felületeken ahol az ólmozás
elkopott és a felület csillogását vesztette.
ASTRO felhasználható mind közösségi
mind privát helyszíneken: lakóházakban,
lakásokban, irodákban, szállodákban,
bankokban, reptéreken, kórházakban.

Pa
g.

 1
/2

A kezelendő felületet előzetesen Eustrip
szerrel kell megtisztítani, és nagyon
gondosan átöblíteni. A kristályosítási
eljárás előtt ajánljuk, hogy szigetelő
szalaggal védje le a bútorok alját, asztalok
lábát és a padlószegélyt, hogy a
felspriccelő tisztítószer ne hagyjon foltokkal
a tárgyakon.
A semleges és tökéletesen száraz padlóra,
legalább 10°C hőmérsékleten,
permetezzünk egy vékony réteg ASTRO-t
egy kisebb ktirejedésű felület részre (1 - 2
m2), ehhez használjuk a kiszerelésben
található permetezőfejet. Nem szabad
túlzott mennyiségű terméket a felületre
permetezni, mivel a túlzott vastagságú
ASTRO réteg megakadályozza a termék
teljes mértékű reakcióját és
felhasználatlan anyag lerakódást okozhat.

Felhasználás
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ASTRO

Technikai Leírás

ÖSSZETÉTEL Alkalinos szilikátok, szintetikus viasz, víz
ÁLLAG Krémes, tejfehér folyadék 
ILLAT Enyhén szűrós illatú
FAJSÚLY  1,1
AKTIVITÁS 24%
pH érték tisztán 1

Utólagos információk

KIZÁRÓLAG SZAKEMBER HASZNÁLHATJA
ASTRO hajlamos az elemek szétválasztódására:
használat előtt alalposan felrázandó. Ne elegyítse más
termékekkel. Nem fagy álló. Legalább 5°C
hőmérsékleten tárolandó. Ha nem használja, a flakon
jól bezárva tárolandó.

4db 5 lt-es 
műanyagkanna
12db 1 lt.-es flakon és 3 
db permetezőfej.

Veszély - Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és
szemkárosodást okoz. A használatot követõen a kezet
alaposan meg kell mosni. Viseljen védőfelszerelést és
védje a szemét. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell
öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra)
KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos
öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. Azonnal hívja orvos.

Biztonsági munkaruházat

Gumi vagy 
PVC kesztyű

Kezeljük a felületet néhány percig Passare
alacsony fordulatszámú, piros koronggal és
inox acél lappal ellátott egykefés
tisztítógéppel. Mivel keltett hő elősegíti a
kémia reakció lefolyását, kezelje a felületet
a géppel a termék teljes megszáradása
után is, egészen a kívánt fényesség
eléréséig. Haladjon zónáként e felületen,
egészen a teljes felület kezeléséig.
Az ASTRO-val történő kezelést végezzük
el 1 vagy 2 alkalommal, míg a kívánt
fényességet nem éri el a felület.
Végezetül, fényezzük újra felületet tiszta
acél gyapjú koronggal.

Befejezésként seperjük át a kezelt felületet,
erre rojtos STATOKIT AF-ben áztatott
seprűt lehet használni, így biztosan
eltávolítja a kezelt felületen maradt acél
morzsát, amely elrozsdásodva
eltválíthatatlan foltokat hagyhat a padlón.
A mindennapos tisztításhoz, a felmosáshoz
használjunk FLASH vagy BLITZ
tisztítószereket, áztatott seprű vagy
gézanyag segítségével.
A nagy igénybevételű felületeken érdemes
rendszeresen elvégezni a kristályosítási
eljárást.
A kristályosítási munkálat végeztével,
ajánljuk mossa át egy szivacs segítségével
a bútorokat, melyekre a termék
ráspriccelhetett, melyeket a száradás után
csak nagyon nehezen lehet eltávolítani.
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