
Termékleírás

Polírozó paszta természetes kő padlókhoz. Polírozó paszta kopott márvány, terrazzo, travertin, mészkő, agglomerátumok 
polírozásához. A normál automatikus, gép súroló biztosítja a jó eredményt. A paszta nem „égeti meg” az anyagot. 

A Perform MPC csúszásgátló felületet biztosít, hosszabb karbantartási intervallumokkal. A Perform MPC helyreállítja a 
természetes szépségét a márványpadlóknál, ugyanazokat az összetevőket felhasználva, amelyeket a gyárban használnak a 
márványlapok gyártásához és befejezéséhez. 1 kg MPC  kb. 20-30 m² kezelésére elegendő.

Ugyanazokból az összetevőkből áll, mint amit gyári körülmények között is alkalmaznak a márványlapok végső kezelésénél. 
Az MPC paszta nem mar, csúszásmentes felületet biztosít hosszabb karbantartási periódusokkal.

Felhasználási területek
Az MPC paszta természetes kőpadlók polírozására használható.

Előnyök
 - Egyszerűbb alkalmazni, mint a kristallizálókat. 
 - Az összes meszes anyagon használható. 
 - A kívánt eredmény egy rendes egytárcsás súrológéppel is elérhető.
 - Az MPC paszta helyreállítja a márványpadlók természetes szépségét.

Anyagfelhasználás
 - Tisztítsa meg a felületet minden vegyszermaradéktól. Alaposan mosson fel. Vizezze fel a padlót.
 - Oszlasson szét 3–4 ml port mintegy 6–8 méter felületen. (Mindig próbálja ki a hatást egy félreeső helyen)
 - Egytárcsás súrológépre rögzített pad-del, alacsony fordulatszámon (150–300 ford./perc) dolgozza bele a felületbe.
 - Ismételje oldaltól oldalig mozdulatokkal. Húzza le a pasztát egy gumis lehúzóval és vizsgálja meg az eredményt. 
 Ha szükséges folytassa a bedolgozást.
 - Porszívózzon fel vizesen és mosson fel vízzel. A felület ezután járható.

Korlátozás
Ha a felület nagyon kopott, szükséges lehet az MPC paszta alkalmazása előtt felcsiszolni a felületet.

1 literes kiszerelés
Cikkszám: 21-6500E
12 x 1 liter per karton

5 literes kiszerelés
Cikkszám: 21-6510E
3 x 5 liter per karton
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Perform Stone Gloss is a unique film-forming 
product for daily cleaning and surface 

treatment- and maintenance of hard floors 
except wooden floors. Perform Stone Gloss
forms, upon drying, a water- and dirt repellent 

wax film with self-gloss. 
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