INSTRUÇÕES OLEOFUGANTE DEL FAVERO
- O oleofugante deve ser usado depois do piso estar assentado, limpo e seco; nunca passe o oleofugante sobre o piso
úmido e sujo;
- Não aplicar o oleofugante sobre superfície quente e sobre o sol.
- Para verificar se o piso está seco, colocar um plástico com as extremidades presas sobre o piso assentado;
- Após 24 horas, levantar o plástico e observar se aquela superfície que estava em contato com o piso está suada ou
seca, estando suada, há umidade retida;
- Esperar mais alguns dias e repetir o teste, enquanto perdurar a umidade, não utilizar o oleofugante;
- Após seco, utilizar um rolo pequeno de espuma para passar o oleofugante, este também pode ser utilizado sobre a
área do rejunte;
- Esta operação deve ser efetuada em 2 demãos cruzadas, com intervalo entre as demãos de 24 horas;
- O oleofugante está pronto para uso, não devendo ser diluído;
- Não pisar sobre o piso antes de 24 horas;
- Após a aplicação aguardar 48 horas para limpeza e manutenção.
- Seu rendimento é de aproximadamente 10 m2 por 900 ml / 2 demãos;
- O oleofugante protege o piso em até 6 horas após o caimento de produtos gordurosos, após este período poderá
manchar;
- Este produto realça levemente a cor natural dos nossos pisos e revestimentos;
- Sua principal característica é manter a superfície aplicada inalterada, livre de filmes ou películas, não obstruindo os
poros permitido ao substrato respirar;
- O oleofugante pode ser usado em áreas externas e internas ex: garagens, churrasqueiras, decks, etc;
- Além de proteger contra produtos oleosos também evita o desenvolvimento de microorganismos;
- Na utilização deste produto usar proteção como luvas e óculos. Evitar o contato com a pele, em caso de ingestão ou
contato com os olhos procura socorro médico;
- Este produto deve ser usado rapidamente, pois tem alta volatilidade. Manter em local fresco.
- Composição química: derivados de silanos, resinas fluoradas e solventes alifáticos. Densidade 0.79 a 0.81.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
* Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673-1725 ou 3673-1075

