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NOVA POLYMEROVATECHNOLOGIE
PRIMACENI
t
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:eî.éi 850olakù a lazurpouZívanychke stiikéníjsou vodouieditelneprodukty
îcîace Glasurituoii méÒení:
rar é polymerovétechnologie:Extrémnèmalé vàzacíelementy- polymeryisou
::edpokladempro kvalitativnÍpoZadavkyu vodouieditelnlchzékladnÍchbarev
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G assohyd- méÒecízékladyvnikajíobzvlé5tèhlubokoa zakotvíse do povrchu
:;e,ra"Tvoií lep5ímezipiilnavostpro nésledujícíkoneÒnouúpravu
produktymají relativnèvelké molekulyvózacíchelementú
::adicrìÍakrylétové
leZetna povrchudieva
a zùstéva1í

10 argumentùpro novou Glassohydpolymerovoutechnologii
pii méèení:
. iedénívodou
. ne5kodnostvúÒiZivotnímuprostiedí
. malé molekulyvézacíchelementú
. lepéíimpregnace
. leoéístékéníoii méóeni
. leo5íbrousitelnost
. Zàdnàtermoplasticita
. dobrépiilnavostna tuzemskéa exotickédieviny
. fungicidníochrana
. optimélníodolnostpovètrnostním
vlivùm(kromébezbarvlich)
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Velké molekuly vózacich elementtt zttstàvaií lezet na povrchu dFeva
a neproniknou do pórù (nezakotvi se). To zabraùuje proniknutí do hloubky.

DalSíargumentypro Glassohyd- móèecílazuru
.
.

dÍevado hloubky
lepèíprobarvení
optimàlníalokacebarevnlchodstínú

Malé molekuly vàzacich elementtt u meéecí lazury Glassohyd
vnikají hluboko do pótù dteva. To znamenà: lepéí nasycení a pFílnavost

DVERE
OKNAA VCHODOVÉ
A PÉCIO DREVÉUN
K OSETNOVNruí
DOPORUCEruí
;: zabudovéníokenje bezpodmíneénè
nutnése postarato dobréodvétréní,aby takéve fézi vysokéstavebnívlhkostinedoélok po5kození
prací,abystevylouóilipoSkození
a skvrnyna rémech,sklea kovàní.
"-r<ce okna.Chrafiteoknazvlé5tébèhemstavebnícha omítkovyich
(-cmè tohoby mélyblit pouZitypouzelepícípéskystéléprotiUV zéiení,kterése souÒasnè
sné5ejísvodouÍeditelnfmiakrylétovfmilaky.
3: ukonóenístavebníchpracíje potiebnézókladníoói5téníràmti(zavlhka).Potomdoporuòujeme
oéetÌitpovrchovouúpravuHolzbalsamem.
:-csime. pouZívejte
òistícíprostiedky.
pii òi5tèníokenprostiedkúne5kodnfchZivotnímuprostiedí,napi. neutrélnímfdla nebovÍceúóelové
préékovéòistiòeneboalkalickévíceúÒelové
ÓistiÓe.
óistiÒe,
, 2àdnempiípadénesméjíbft pouZityagresivnílétky,jako rozpouètédlové
=: :oékozenípovrchové
o5etÍittutoihnedHolzbalsamem.
úpravykroupami
PÉÒEo PovRcHoVOUÚPRAVUU OKENS LAZUROU
Vém ideélní
ir1 byla zachovànaoptimélníochranapovrchovéúpravya dieva i pies Òastoextrémnívlivypoòasía prostiedí,doporuòujeme
balenÍ
:crrannÍ produktGlasuritQuick & EasyHolzbalsam.Nechése zpracovévatbez stiíkénía spoiíVém díky svémuinteligentnímu
ani zékladbrousita jeStépotommit 5tètec.
-::ètec.lepicípésku,brusnf papíratd. NepotÍebujete
2 x roónépo mytíoken.Zhrubapo t hodinéje ochrannlífilm zaschlli.Krométohoje tieba
\anesete GlasuritQuick& EasyHolzbalsam
, rdstupu2letzkontrolovatpovrchovouúpravua pii pokroóilémpoékozeníjioéetiitpomocíGlasuritAqua Renovierungslasur.
::<ud piestozjistítepoékozenípovrchové
Vém poSkozené
místopiebrousit,zbavitprachua pietiít pomocíAqua
úpravy,doporuÒujeme
barevnémodstínu.Tím získéteopèt novoupovrchovouúpravu.Nejlépepostupujtetakto:
v odpovídajícím
Rerovierungslasur
' za5pinéné
plochyoÒistit
brusnfmpapíremnebohoubiÒkou
odstínu
barevném
v odpovídajícím
2 -ezinétéra nétèrpomocíAquaRenovierungslasur
ÚPRAVOU
PEÓEo PoVRCHOVOUÚPRAVUU OKENS BíLOUA KRYCíPOVRCHOVOU
,r:izeryace dievave vlirobèmùZedievu poskytnoutpouzeohranióenou
ochranu.Z tohotodúvoduby se mélaprovéstpo ukonéenístavebních
její néslednéopravy.K tomudoporuòujeme:
:-a: <ontrolapovrchovéúpravy,eventuélnè
' -SpìnènéplochyoÒistit
prach
Nakonecodstranit
brusnimpapíremnebohoubiòkou.
barevnémodstínu.
v poZadovaném
neboGlasuritAqua FensterColor
.l :"cuéstnétèrpomocíGlasuritAqua Fensterweiss
3*eruite povrchovouúpravuVaSichoken2 x roÒnèpomocíGlasuritQuick& EasyHolzbalzam(probíloua krycíbarvy),jak je piedepséno
:-: azurovépovrchovéúpravy.
jak je uvedenovfée.
v odstupu3let povrchovouúpravua eventuelnépo5kozenémístapo piedchozímÒi5téníoèetiete,
t-:-rè tohozkontrolujte

