GEBRUIKSAANWIJZING

HG kleurverdieper voor graniet, hardsteen e.a.
natuursteen
1. Reinig de ondergrond, bij voorkeur met HG "super remover", zodat de ondergrond
volledig schoon, stof, vet, was en polish vrij is. Eventuele aanwezige cement- en/of
mortelresten verwijderen met HG "cementsluier verwijderaar" (HG "extra") of HG
"cement- & mortelresten verwijderaar" (HG "limex"). Voor marmer, Belgisch hardsteen
en andere kalkhoudend natuursteen HG "marmer & natuursteen cement- en
kalksluierverwijderaar" gebruiken;
2. Aansluitend de ondergrond 3 dagen laten drogen. Bij ingeschakelde vloerverwarming
24 uur laten drogen. De vloerverwarming 12 uur voor de behandeling uitschakelen;
3. Draag huishoudhandschoenen tijdens de verwerking;
4. De HG "kleurverdieper" DUN en gelijkmatig, met draaiende beweging aanbrengen met
een schone, niet-pluizende doek. Voor grotere oppervlakken de HG "kleurverdieper" DUN
en gelijkmatig aanbrengen met een mohairverfroller en vervolgens inwrijven met een
schone niet pluizende doek of met een lowspeed boenmachine, voorzien van lamsvacht;
5. Na max. 5 à 10 minuten is de HG "kleurverdieper" in de ondergrond getrokken. Hierna
het overtollige materiaal zéér grondig verwijderen met een droge doek (eventueel m.b.v.
terpentine);
6. Behandeling op sterk zuigende ondergronden herhalen totdat de ondergrond het
product niet meer opneemt (kleurverdieping maximaal);
7. Wanneer glans gewenst is, dient de ondergrond na 30-40 minuten opgeblokt
(opgepoetst) te worden met een schone, droge, niet-pluizende doek, of met een
boenmachine met witte, non-woven pad, of met een (parket)boenmachine voorzien van
viltschijfjes;
8. Na 4 uur is het behandelde oppervlak beloopbaar/bruikbaar en na 3 dagen weer
volledig belastbaar;
9. Na gebruik de hals en dop goed schoonmaken alvorens de flacon te sluiten, zodat de
fles weer makkelijk te openen is bij volgend gebruik;
Verbruik: ± 100 m2 per liter, afhankelijk van de zuigkracht van het natuursteen.
Onderhoud: • De vloer kan onderhouden worden met HG "vloertegel 'glans' reiniger
(HG vloerfris)”, HG "marmer & natuursteen wash & shine" of HG "marble & natural stone
floorsoap (HG marmer vloerzeep)”. • Hardnekkige vlekken en/of intensieve vervuiling
verwijderen met HG "remover", HG "marmer & natuursteen shine finish remover" of HG
"super remover". • Voor het bijwerken van beschadigingen (kaal gelopen plaatsen) en/of
krasjes kan HG "kleurverdieper" plaatselijk worden toegepast.
Attentie: • Met de HG "kleurverdieper" verkrijgt men het beste resultaat met
betrekking tot droging (en eigenschappen) bij een temperatuur van 15-25°C en een
relatieve luchtvochtigheid van 50-80%. Ventileren bevordert de droging. Onder
ongunstigere omstandigheden dient men rekening te houden met een langere droogtijd.
• Indien de HG "kleurverdieper" eenmaal droog is, kan deze alleen nog verwijderd worden
met HG "vlekverwijderaar" (verdunning 1:3).
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• Niet toepassen op gepolijste, geglazuurde of niet absorberende oppervlakken.
• Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking.
• Absorberende m aterialen (lappen e.d) die in aanraking zijn gekomen met
dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte
materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de
gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in
een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband
met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige
materialen ontraden.
Voorzorgsmaatregelen:
• Doeken gebruikt voor de toepassing kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten
drogen.
• Niet blootstellen aan vuur/hitte.
• Niet eten en drinken tijdens verwerking.
• Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777
• Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu
REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN? Ook op deze site verkrijgbaar www.HG.eu
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