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OPIS IZDELKA 

T3.Moss je vodoodbojna zaščita brez topil, ki je primerna za vse vrste materialov. Z T3.Moss 

lahko zaščitite granit, marmor, vse vrste peščenjakov, betonske površine, opeko, teracoto in 

ostale vpojne zunanje površine. Izdelek nudi dolgotrajno zaščito pred mahom, algami in lišaji. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Za uporabo pripravljen izdelek T3.Moss nanesite na čisto in suho površino s čopičem, s pomočjo 

zračne pištole ali z razpršilko. Nanesite dva zaporedna sloja, med katerima naj bo dovolj časa, 

da se prvi posuši. Čas sušenja je odvisen od vpojnosti podlage. 

 

PORABA 

1 liter zadošča za približno 5 - 8 m2, odvisno od površinske obdelave. 

 

PAKIRANJE 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 16 plastenkami x 1 l = 16 l. 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 8 posodami x 2 l = 16 l. 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 4 posodami x 5 l = 20 l. 

 

VARNOSTNA NAVODILA 

Obdržite tekočino v originalni embalaži in tesno zaprto pri sobni temperaturi. Pred začetkom 

uporabe skrbno preberite toksikološki list in nalepko, kjer so izpostavljena tveganja in varnostna 

opozorila za ustrezno in pravilno uporabo posameznih zaščitnih sredstev in naprav. Vse 

informacije v tem tehničnem listu temeljijo na zanesljivih informacijah. Zaradi ne poznavanja 

vnaprejšnjega stanja vseh materialov, ki se obdelujejo in načinov uporabe izdelka, ITALIAN XS 

odklanja vsako odgovornost glede ustreznosti materialov za vsako posamezno aplikacijo. V 

izogib morebitnim težavam pred izvedbo zaščite ali čiščenjem površin, opravite preizkus na 

majhni površini. S tem se prepreči morebitno škodo. Naša odgovornost je omejena na 

garancijo kupljenega izdelka in zato zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala 

zaradi malomarnosti ali napačne uporabe . 

 

Po uporabi produkta zatesnite posodo. Tako bo izdelek ostal uporaben približno 30 mesecev. 
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