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ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

CEBOARTLUX-LISÄEFEKTI
CeboArt Lux on kalkista ja luonnonvahoista koostuva elegantti lisäefektituote, jolla saadaan
lisättyä pinnoitteen värieroja ja pinnan kiiltoa. Tuote voidaan asentaa sävyttämättömänä
valkoisena tai se voidaan sävyttää haluttuun sävyiin.
CeboArt Lux säilyttää kalkkituotteen hengittävyyden.
Voidaan asentaa esim. CeboArt Modelin ja CeboArt Marmorinon päälle.

TARVIKKEET




Ruostumaton teräslasta
Sekoitusastioita ja -välineitä
(Suojakäsineet)

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Varmista, että käsiteltävä pinta on täysin kuiva (kuivunut vähintään 24 h) ennen asennusta.
Puhdista pinta liasta ja pölystä ennen asennusta.
_________________________________________________________________________
CEBOART LUX
CeboArt Lux on käyttövalmis sellaisenaan. Tuote ei kellastu.
Teoreettinen riittoisuus 5 m²/ l / kaksi kerrosta. Riittoisuus riippuu paljon alla olevan
pinnoitteen struktuurista.
Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.
Asenna ensimmäinen kerros CeboArt Luxia ohuena kerroksena teräslastalla huolellisesti
ristiin rastiin koko käsiteltävälle alueelle. Mukaile alla olevan pinnoitteen struktuuria.
Anna kuivua vähintään 3-4 tuntia ennen toisen kerroksen asennusta.
Asenna toinen kerros CeboArt Luxia, kun ensimmäinen kerros on täysin kuiva.
Asenna ohut kerros tuotetta pinnalle, poista ylimääräinen tuote puhtaalla teräslastalla ja
anna asettua hetken, kunnes CeboArt Lux alkaa hieman kuivua.
Liippaa pintaa teräslastalla, kunnes lopputulos on himmeästi samettisesti hohtava ja sileä.
Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.
_________________________________________________________________________
Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat
asennusohjeet.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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_________________________________________________________________________
PESU JA HUOLTO
Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.
Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia
sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla.
Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.
Voidaan suojata EcoCera-suojavahalla tarvittaessa.
_________________________________________________________________________
VOC-PÄÄSTÖT
VOC: CeboArt Lux 10 g/l
_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä
asennusohje ja näytä lääkärille.
Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- +
35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.
Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita,
jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
_________________________________________________________________________
MAAHANTUOJA

VALMISTAJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Cebos Color SRL, Italia
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345
_________________________________________________________________________
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