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ZASTOSOWANIE
Środek antyadhezyjny stosowany jest do przygotowania matrycy, która będzie odbijana w tynku dekoracyjnym. Pokrycie środkiem 
antyadhezyjnym matrycy zapobiega przywieraniu jej do tynku i tym samym pozwala uzyskać idealne odbicie deski.

SPOSÓB UŻYCIA
Środek antyadhezyjny jest gotowy do użycia, nie dolewać wody, nie mieszać go z innymi materiałami. Przed nakładaniem środka 
antyadhezyjnego na  matrycę należy przygotować odpowiednie, czyste miejsce gdzie będzie ograniczona możliwość jej zabrudzenia. 
Środek antyadhezyjny może być nakładany tylko na czystą matrycę. Zapewni to odbicie bez niepożądanych wtrąceń i zanieczyszczeń, 
które mogą mieć wpływ na końcową estetykę dekoracji. Środek antyadhezyjny nakładać za pomocą pędzla pozostawiając cienką 
warstwę na matrycy szczególnie w jej rogach i zagłębieniach. 
Za każdym razem  po  odcisku oczyścić matrycę z resztek tynku i ponownie pokryć środkiem antyadhezyjnym. Podczas wykonywania 
prac temperatura powinna być w granicach od +5ºC do +25ºC.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Unikać kontaktu z oczami oraz dłuższego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą. 
Unikać wdychania oparów. Nie jeść i nie pić podczas pracy ze środkiem. Stosować środki ochrony osobistej. 
Umyć ręce  w przypadku kontaktu z preparatem. Nie wylewać do kanalizacji.

ŚRODEK
ANTYADHEZYJNY

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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