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Product name:
Nazwa produktu:

Nano Granite

Product application:
Zastosowanie produktu:

Impregnate for the surfaces made of
natural and artificial granite for
improving an aesthetics
Impregnat do powierzchni wykonanych
z granitu naturalnego i sztucznego
poprawiający estetykę

Parameter:
Parametr:

Value:
Wartość:

Appereance:
Postać:

Colorless liquid
Bezbarwna ciecz

Odor:
Zapach:

Specific
Charakterystyczny

Mode of action:
Metoda działania:

The product forms a thin coating on the
surface, improve aesthetics and ease
cleaning.
Produkt tworzy cienką powłokę na
powierzchni, wydobywającą kolor i
ułatwiającą czyszczenie oraz chroni
przed wnikaniem wody.

Coating durability:
Wytrzymałość powłoki:

Depends to the useage
Zależna od warunków eksploatacji

Labelling:
Oznakowanie:

Causes skin irritation, Causes serious
eye damage, Wash body thoroughly
after handling, Wear protective gloves/
protective clothing/ eye protection/
face protection, IF ON SKIN: Wash with
plenty of water, IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue

rinsing, IF exposed or concerned:
Immediately call a POISON CENTER or
doctor/physician.
Działa drażniąco na skórę, Powoduje
poważne uszkodzenie oczu, Dokładnie
umyć ciało po użyciu, Stosować rękawice
ochronne/ odzież ochronną/ ochronę
oczu /ochronę twarzy, W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością
wody z mydłem, W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać, W PRZYPADKU narażenia lub
styczności: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Pictograms:
Piktogramy:

Package:
Opakowanie:

1L bottle; 5L, 10L, 20L canisters; 200L
barrel; 1000L Mauser container
Butelka 1L; kanister 5L, 10L, 20L; beczka
200L; paletopojemnik 1000L

RID/ADR: none / brak
Transportation:
Transportowanie:

ADR code: none / brak
UN number: none / brak

Safety of handling and storage:
Bezpieczeństwo przechowywania i stosowania:

Wash hands thoroughly after handling.
Store in a cool dry place in original
containers, keep tighty closed.
Dokładnie umyć ręce po pracy z
preparatem. Przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu w oryginalnym
opakowaniu.

Expiration date:
Data ważności:

2 years
2 lata

Other information:
Inne informacje:

None
Brak

Purpose:
Przeznaczenie:

The product is used to care of all
surfaces made of natural stone (granite,
marble, sandstone) and conglomerate
(lastrico, artificial granite).

Preparat jest przeznaczony do
pielęgnacji wszelkich powierzchni
wykonanych z kamienia naturalnego
(granit, marmur, piaskowiec) i
konglomeratów (lastrico, sztuczny
granit).

Properties:
Właściwości:

The product is used in the impregnation
and care of stone surfaces. The
formulation forms a coating that fills
the cracks, brings out the color and
reduces the deposition of dirt and
facilitates cleaning process. The
product prevents water penetration with
dissolved dirt molecules.
Preparat znajduje zastosowanie w
impregnacji oraz pielęgnacji
powierzchni kamiennych. Preparat
tworzy powłokę, która wypełnia rysy,
wydobywa kolor oraz ogranicza
osadzanie się zabrudzeń i ułatwia
czyszczenie. Zapobiega także wnikaniu
wody i rozpuszczonych w niej
zabrudzeń.

Application method:
Sposób użycia:

The product may be applied directly to
the surface or with a damp cloth. After
application polish surface, and wipe
excess of product with a dry cloth or
paper towel. Before making an
application, perform the test on a small
area.
Produkt można nanosić bezpośrednio
na powierzchnię, lub za pomocą
zwilżonej preparatem ściereczki. Po
naniesieniu preparatu wypolerować
powierzchnię a nadmiar preparatu
wytrzeć suchą ściereczką lub
ręcznikiem papierowym. Przed
wykonaniem aplikacji wykonać próbę
na niewielkiej powierzchni.

Product consumption rate:
Zużycie produktu:

10 – 50 mL/m2

