VISAGE
Užpildas „Granitas“

 specialus paruoštas natūralaus ir modifikuoto granito
bei kvarco užpildų derinys
 paprasta naudoti
 plati spalvų gama

PANAUDOJIMAS
Ceresit granito užpildai naudojami CT 710 VISAGE Natūralų
akmenį imituojančio tinko gamybai, maišant bazę
santykiu 1:1.
Ceresit granito užpildai padeda išgauti paviršių, pasižymintį
išskirtinėmis ir ilgaamžėmis spalvomis, pagal raštų katalogą.
Spalva išgaunama gamintojo pateiktais būdais. Galima
pasirinkti iš 16 užpildų spalvų.

DARBO EIGA
Supilkite užpildo pakuotės turinį į kibirą su Ceresit CT 710,
maišymo santykis 1 : 1 (13 kg užpildo su 7 kg CT 710 baziniu
tinku) ir maišykite maišytuvu apie 4 minutes.

Ceresit granito užpildų spalvos:
Pavadinimas
India Black
Brasilia Rose
Dolomite Grey
Sardinia Grey
Nordic White
Finland Silver
Panama Cream
Mozambic Graphite
Argentina Brown
Mexico Gold
Nepal Red
Patagonia Beige
Tanzania Grey
Zambia Green

DĖMESIO!
Galima naudoti nuo + 5° iki + 25 °C temperatūroje.
Ceresit granito užpildai naudojami, gaminant spalvotą
kompoziciją su dekoratyviniu tinku Ceresit CT 710 VISAGE
Natūralus akmuo.
Gamintojas neatsako už bet kokį kitokį šios medžiagos
panaudojimą. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją.

PAKUOTĖ
Popieriniai maišai: 13 kg

TECHNINIAI DUOMENYS
Sudėtis:
natūralaus ir modifikuoto granito bei kvarco užpildai
_____________________________________________________
Naudoti, kai temperatūra:
nuo +5° iki +25 °C
_____________________________________________________
SANDĖLIAVIMAS: Laikyti gaminį sausomis sąlygomis. 48
valandas prieš naudojimą užpildus būtina laikyti aukštesnėje kaip
0° laipsnių temperatūroje. Galiojimo terminas neribotas.
_____________________________________________________

Jamaica Brown
Himalaya Grey

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo valandomis
Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN)
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai,
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu.
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro
drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.
Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi.
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą,
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį
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techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai
netenka galios.
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