LINHA COLOCAÇÃO / Colocação parquet e resilientes

Proman
Creme-barreira eco-compatível para a protecção transpirável das mãos
contra os agentes agressivos mais comuns, ideal no GreenBuilding.
Monocomponente, isento de solventes, respeita o ambiente e a saúde dos
aplicadores.
O Proman cria uma barreira protectora transpirável para a pele contra óleo,
gordura, vernizes, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina, silicone, solventes e
produtos sintéticos em geral. Após o trabalho, remove-se facilmente com água
e sabão.
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SISTEMA DE MEDIÇÃO CERTIFICADO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO SGS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO
Aplicação
Antes de iniciar o trabalho, aplicar uniformemente nas mãos uma quantidade suficiente de creme, não esquecendo as unhas e zonas
envolventes.
Após alguns minutos, o produto seca formando sobre a pele uma barreira fina invisível, que protege eficazmente das substâncias acima
indicadas.
Pode-se obter uma protecção maior com uma aplicação dupla do produto. Para trabalhos de longa duração, renovar periodicamente
a aplicação.
Limpeza
Completado o trabalho, para remover uma eventual sujidade das mãos e para remover a película do creme-barreira, é suficiente lavar
com água morna e sabão esfregando com força.
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Destinos de utilização
Protecção das mãos de sujidade e de substâncias agressivas como solventes, vernizes, colas, resinas, adesivos, alcatrão, gasolina,
silicone, óleos, gorduras, produtos sintéticos.

OUTRAS INDICAÇÕES
A película protectora de Proman não é pegajosa e não deixa marcas.
Não faz as mãos suar.
É um produto testado dermatologicamente.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL
Aspecto
Embalagem
Conservação
Advertências
pH
Temperaturas limite de aplicação
Secagem
Rendimento

pasta cor branca
boiões 500 ml
≈ 24 meses na embalagem original
evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
neutro (7)
de +10 °C a +30 °C
≈ 5 min.
≈ 100 aplicações com uma embalagem

Levantamento de dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação,
absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS
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- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações
e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações
apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução
dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.
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