4PROTECTION
PRODUS DECORATIV PROTECTOR PENTRU INTERIOARE
Seria 321
DESCRIERE
INDICAŢII PENTRU APLICARE
4PROTECTION este ideal pentru a proteja, în spaţiile
interioare, suprafeţele absorbante de diverse tipuri, care ar
putea fi deteriorate în tipul utilizării cotidiene.
Creează o barieră foarte subţire, reversibilă, nefilmogenă,
protectoare, rezistentă la operaţiile obişnuite de curăţare şi
spălare, care nu dăunează efectului estetic, fiind plăcută la
vedere şi la atingere.
Exploatând sinergia componentelor fluorocarbonice şi
parafinice, conferă suprafeţelor o bună rezistenţă la o
multitudine de substanţe hidro şi oleo solubile. Combate
depunerile de murdărie grasă şi limitează formarea de
mucegaiuri şi alge.
Se poate aplica pe o varietate de suprafeţe, de diverse
tipuri, cu condiţia ca acestea să fie compacte, absorbante
şi uscate.
Prin prestaţiile sale se dovedeşte a fi potrivit pentru
protecţia şi decorarea suprafeţelor verticale ale băilor şi
bucătăriilor.
Forma cremoasă permite o utilizare uşoară şi eficientă a
produsului.
INDICAŢII DE UTILIZARE
Aplicabil pe:
- Finisaje decorative de natură minerală
- Finisaje decorative de natură organică
-Vopsele pe bază de apă
- Materiale pietroase, calcaroase, marmure, pietre naturale
sau imitații de piatră.
-Cărămizi aparente.
-Suprafeţe din beton.
Aplicarea pe suprafeţele deosebit de opace schimbă
aspectul estetic al acestora.
Pentru curăţarea suprafeţelor utilizaţi o lavetă textilă
uscată.
CARACTERISTICI TEHNICE
-Natura liantului: Dispersie apoasă de ceruri cu modificare
fluorocarbonică.
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 g/ml
-Vâscozitatea de fabricaţie: pastă cremoasă.
-Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): la atingere 30 minute ,
totală după 4 ore.
-Prestaţiile optime de hidro-oleo rezistenţă se ating în mod
normal după 5 zile de la aplicare.

- Condiţiile mediului şi ale suportului:
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Instrumente: Pensulă, lavetă din lână sau textilă.- Diluare:
primul strat 15% cu apă, straturi succesive gata deutilizare.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe în funcție de gradul de
saturare dorit. Al doilea strat va fi aplicat la 2 ore după
prima aplicare.
- Produsul se usucă în 4 ore, suprafețele tratate vor fi
protejate de apă cel puțin 12 ore.
- Modalităţi de aplicare:
Întindeţi un strat subţire de 4PROTECTION utilizând o
pensulă sau o lavetă.
Atunci când suprafaţa decorată cu 4PROTECTION este
uscată la atingere, efectuaţi lustruirea cu ajutorul unei
lavete.
Suprafeţele pot fi lustruite atât manual, cât şi cu ajutorul
unui şlefuitor rotoorbital dotat cu bonetă corespunzătoare
din lână.
- Randament indicativ: este puternic influenţat de tipul de
finisaj sau de materialul care trebuie acoperit. Pentru
suprafeţele netede cu grad mediu de absorbție se acoperă
maxim 15 mp/l pe strat.
- Curăţarea instrumentelor de lucru se efectuează cu apă,
imediat după utilizare.
- Pentru întreţinerea şi curăţarea suprafeţelor tratate cu
4PROTECTION utilizaţi o lavetă textilă sau din microfibră,
uscată sau umezită cu apă, în funcţie de tipul de curăţare.
Suprafeţele prezintă o bună rezistenţă la o mare varietate
de substanţe utilizate în mod obişnuit în cadrul casnic.
Este o bună regulă să îndepărtați cât mai repede
substanțele agresive şi să spălaţi suprafețele cu apă,
pentru a evita contactul prelungit cu acestea.
Pentru a îndepărta murdăria deosebit de rezistentă se
poate utiliza apă şi detergent universal pentru suprafețe.
Nu utilizaţi produse dezincrustante, puternic alcaline sau
acide, deoarece acestea ar putea compromite suprafaţa
acoperită cu 4PROTECTION.
COLORAREA
Produsul este disponibil incolor, neutru (0001).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

DEPOZITAREA

Pentru toate suprafeţele :
Înainte de a aplica produsul 4PROTECTION asiguraţi-vă
că suprafeţele sunt compacte, fără iregularităţi şi uscate.
Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste finisaje
organice cu grosime redusă, așteptați cel puțin 24 de ore
de la aplicarea finisajului înainte de a aplica stratul protectiv
4PROTECTION.
Dacă produsul 4PROTECTION se aplică peste marmură
sau produse similare, de natură minerală, așteptați cel
puțin 48 de ore de la aplicarea finisajului înainte de a aplica
stratul protectiv 4PROTECTION.

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ
161/2006)
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Produsul nu necesită de etichetă de periculozitate în baza
normativei în vigoare. Utilizaţi produsul în conformitate cu
legile în vigoare. Norme de igienă şi de siguranţă: după
utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător,
lăsaţi resturile să se usuce bine şi trataţi-le ca pe deşeurile
speciale. A se păstrata departe de copii. Utilizaţi produsul
în locuri ventilate bine. În caz de contact cu ochii, spălaţi
imediat cu multă apă. În caz de ingerare, consultaţi imediat
medicul şi arătaţi-i recipientul sau eticheta. A nu se arunca
resturile în canalizări, în cursurile de apă sau pe sol.
Pentru informaţii ulterioare, consultaţi fişa de siguranţă.
REZUMAT DE CAPITOL
Protectiv reversibil nefilmogen pe bază de dispersie apoasă
de ceruri cu modificare fluorocarbonică 4PROTECTION
seria 321.
Exploatând sinergia componentelor conferă suprafeţelor o
bună rezistenţă la o multitudine de substanţe hidro şi oleo
solubile, combate depunerile de murdărie grasă şi limitează
formarea de mucegaiuri şi alge.
Randament: se acoperă maxim 15 mp/l pe strat în funcţie
de absorbţia materialului de finisaj.
Furnizarea şi aplicarea materialului € ................. per mp.

SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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