PORES KK
Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA:
PORES KK je jednosložková, akrylátová
výplňová hmota. Je tixotropní, gelovitá,
mléčné barvy, po úplném vytvrzení čirá. Je
ekologicky šetrná, zdravotně nezávadná,
s velkou
přilnavostí
k povrchu,
bez
rozpouštědel.
ROZSAH POUŽITÍ:
PORES KK slouží k uzavření pórů (mezer mezi
zrny)
kamenného
koberce
použitého
v interiéru. Struktura povrchu kamenného
koberce zůstává zachována, přičemž se značně
ulehčí úklid kamenného koberce. Po aplikaci
PORESU KK doporučujeme takto vyplněný
kamenný koberec přetřít finální vrstvičkou
REVITALU KK.
ZPRACOVÁNÍ:
 PORES KK se nanáší na vytvrzený kamenný
koberec. Tento kamenný koberec musí být
položen dle „Návodu pro pokládku
kamenného koberce pro exteriér“.


PORES KK je v přepravním obalu připraven
k použití. Promíchejte, neřeďte.



Nanáší se křížem oběma směry, gumovou
nebo plastovou špachtlí tak, aby se hmota
vtlačila do pórů kamenného koberce.
Přebytečný PORES KK se špachtlí setře.



PORES KK má mléčnou barvu, průzračnost
získá až po plném vytvrzení.





Pochozí je po 24 hodinách, vytvrzený
přetíratelný REVITALEM KK po 7 dnech.
Vše při 20 °C/ 65 % relativní vlhkosti. Při
nižší teplotě se časy prodlužují. Např. při
10°C je plocha pochozí až po 72 hodinách.
Teplota aplikace PORESU KK 10 až 25°C.

Výroba betonových prvků
a kamenného koberce



Neaplikujte štětcem. Neaplikujte
nezaschlý - lepivý kamenný koberec!

na



Pokud je přítomno topení v podlaze,
vypněte ho alespoň den před aplikací.



Nářadí a všechny pracovní pomůcky
okamžitě po použití očistit vodou.



Při kontaktu s pokožkou okamžitě omýt
teplou vodou s mýdlem.

SKLADOVATELNOST:
 V suchu, v originálních obalech, při
teplotě 10–25°C. Nesmí zmrznout!
Trvanlivost 12 měsíců. Datum expirace je
uvedeno na obalu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
 Používejte pouze v souladu s návodem na
používání.
 Důsledným
používáním
ochranných
pomůcek se chraňte před přímým
kontaktem Vaší pokožky a očí
 Vždy používejte ochranné gumové
rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv
chránící celé tělo, uzavřenou pracovní
obuv při aplikaci materiálu.
PRVNÍ POMOC:
 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Odstranit znečištěný
oděv a oplachovat zasažená místa
proudem čisté teplé (30-32°C) vody.


PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Vyjměte případně
kontaktní čočky. Co nejrychleji provést
výplach proudem vody. Zajistit lékařské
ošetření.



PŘI POŽITÍ: Vypláchnout ústa vodou a
vyhledat lékařské ošetření.
PORES KK se dodává v plastových kbelících
v 5 kg balení
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