Απρίλιος 2016
Πραγματική θρεπτική πάστα για ξύλο το Cire à l'ancienne en pâte της Syn1lor συντηρεί, θρέφει και
προστατεύει, έπιπλα και ξυλοεπενδύσεις. Εμπλουτισμένο με κερί μέλισσας, προσδίδει μια όμορφη πατίνα και
ενισχύει τη λάμψη των επίπλων σας.
Για όλα τα είδη ξύλου
Για έπιπλα, αντικείμενα, ξυλοεπενδύσεις
Για εσωτερική χρήση
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΕΡΙ ΕΒΕΝΟΥΡΓΟΥ-CIRE A L’ANCIENNE PÂTE

§ Αν είναι αναγκαίο, οι παλιές ξυλεπενδύσεις καθαρίζονται με το καθαριστικό Décireur Syn,lor ή
χρησιμοποιώντας το διαβρωτικό ξύλου Décapant Spécial Bois Chrono® Syn,lor για να
αποκτήσετε ένα καθαρό ξύλο χωρίς ίχνη κηλίδων και λεκέδων. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρώς
(γυαλόχαρτο Νο 120-150).
§ Αν χρειάζεται θεραπεία κατά των εντόμων και των μυκήτων: χρησιμοποιήστε ένα ενδεδειγμένο
συντηρητικό-θεραπευτικό. Αφήστε να στεγνώσει για 48 ώρες.
§ Το νέο ξύλο θα πρέπει να τρίβεται ελαφρώς αρχικά με γυαλόχαρτο Νο120-150. Αφαιρέστε καλά
την σκόνη.
§ Εάν θέλετε να βάψετε το ξύλο σας, μπορείτε να εφαρμόσετε αρχικά την βαφή ξύλου Teinte à
Bois της Syn1lor και στη συνέχεια σφραγίστε την επιφάνεια με το Bouche Pores πριν
εφαρμόσετε το κερί εβενουργού Cire à l'Ancienne

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
§ Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.
§ Εφαρμόστε το Cire à l’ancienne με ένα πινέλο (με ίνες από καθαρό μετάξι) ή ένα συρμάτινο
σφουγγαράκι n°000, για να μην υπερφορτώσετε την επιφάνεια.
§ Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση.
§ Λουστράρετε μετά το στέγνωμα με ένα μαλακό πανί (μάλλινο ή λεπτό βαμβακερό).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
§ Στον θαμπό ξύλο: Εφαρμόστε το Cire à l'Ancienne με ένα βαμβακερό πανί. Λουστράρετε μετά το
στέγνωμα με ένα μαλακό πανί (μάλλινο ή λεπτό βαμβακερό).
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Παραδοσιακά κεριά υψηλής ποιότητας

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)

0,800 (+/- 0,05 αναλόγως της απόχρωσης)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Πάστα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)

6 ώρες

ΑΠΟΔΟΣΗ

20m² ανά Λίτρο
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Να χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος παρουσία ευαίσθητων ατόμων.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους
προορίζεται.
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Κρατήστε μακριά από παιδιά.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας
www.interkas.gr ή www.synrlor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημέρωση. Δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση
από μέρους μας ούτε να αναλάβουν την ευθύνη μας κατά τη χρήση των προϊόντων μας. Αυτό το
φύλλο τεχνικών δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

