SOAP PRODUCTBLAD
Datum: 02/2014

PRODUCT
Omschrijving:

Tierraﬁno Soap is een natuurlijke olijfoliezeep.

Samenstelling:

Olijfolie en Kalium hydroxide.

Verpakking:

500 gram plastic container en 5 l emmer.

Verbruik:

Bij verwerking van Tadelakt is 500 gr. Soap goed voor ongeveer
25 m2 Tierrafino Stone.

Bewaaradvies:

Bewaar droog en koel maar vrij van vorst.

Houdbaarheid:

Bewaard op kamertemperatuur binnen 3 jaar verwerken. In de koelkast
onbeperkt houdbaar.

TOEPASSING

Soap wordt gebruikt bij de verwerking en het onderhoud van Tierrafino
Stone Tadelakt. Soap kan ook worden gebruikt om andere materialen te
beschermen en onderhouden zoals, beton, Terazzo en hout.

EIGENSCHAPPEN

in de verpakking
• Gebruiksklaar
Typische
olijfoliezeep
• Vettige substantie geur
• In natte toestand oker tot bruin, transparant na droging
•

VERWERKING
Omstandigheden:

De temperatuur van de lucht en de ondergrond dient minstens 5°C te zijn.

Mengen:

Meng voor onderhoud van Tierrafino Stone 1 deel Soap met 25 delen water.

Aanbrengen:

Voor onderhoud van Tierrafino Stone brengt u het mengsel van Soap en
water aan op het oppervlak met een kwast of plantenspuit. Laat het
minimaal 10 minuten intrekken en wrijf vervolgens droog met de hand of met
een zachte doek. Laat Soap niet vanzelf opdrogen, het kan witte sporen
achterlaten. Reinig de plantenspuit met lauwwarm water om verstopping te
voorkomen. Om andere materialen te onderhouden kan de boven
beschreven methode aangehouden worden.

Verdunner:

Water.

Veiligheidsadvies:

Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds)
een veiligheidsbril dragen.

GEREEDSCHAP

Emmer, roerstok, kwast of plantenspuit, zachte doek.
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De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld.
Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade
die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave
van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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