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Samenstelling :
Bevat niet ionische oppervlakte-actieve stof-
fen (< 5 %), magnesiumhexafluorsilicaat en
polyethylenglycol.
pH : +/- 1.

Eigenschappen :
CRISTAN geeft glans aan alle vloeren uit
kalkhoudende natuursteen. Veredelt het
oppervlak en verhardt het tegen slijtage,
krassen en indringingen van vuil. De origine-
le kleur van de behandelde vloer komt weer
tevoorschijn alsook zijn natuurlijke hardheid.
De met CRISTAN behandelde vloeren
kunnen makelijker worden onderhouden
(bv. met TAWIP C of SEIPONET C). CRISTAN
geeft reeds met kleine hoeveelheden een
maximum aan rendement. Geen slechte
geur tijdens en na de toepassing.
Geen waterpollutie bij normale toepassing.
Bepaalde vlekken of kringen op de vloer
door fruitsappen, dranken die cafeïne bevat-
ten, enz. kunnen moeiteloos worden wegge-
werkt zonder een optisch verschil na te laten.

Toepassingsgebieden :
Geschikt voor alle zuurgevoelige, kalkhou-

dende stenenvloeren zoals marmer,
travertin, terrazzo en cement.
Niet gebruiken op keramisch tegels, graniet,
gebakken aardetegels en leisteen.

Toepassing/dosering :
Aangehechte vervuilingen en polymeer- of
wasresten verwijderen met een gepaste
stripper (bv. LINAX, GR’S of QUICK-
STRIPPER).
Goed laten drogen.
De fles CRISTAN goed schudden voor gebruik.
Vernevel lichtjes het onverdund product
plaatselijk op de vloer en bewerk onmiddellijk
met een traagdraaiende één-schijfmachine
uitgerust met een staalwollen kroon of
kristallisatiepad tot verschijning van de glans.
Bewerk maximum +/- 1 m2 per keer. Pad
tijdig keren/vervangen. Geen verroeste
staalwol gebruiken. De perfecte toepassing
is eerst de vloer bewerken met CRISTAN en
een grove staalwollen kroon of bronzen pad
en aansluitend met CRISTAN en een fijne
staalwollen kroon of zilveren pad. Tot slot de
hele oppervlakte polieren met een zilveren
pad of een polierpad.

Belangrijk :
CRISTAN bezit een hoog rendement.
Het gemiddeld verbruik voor een normale
vloer is max. 50 ml/m2. Het product enkel ver-
nevelen (2x trekken aan de trekker per m2).

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik :
Schadelijk. Bevat magnesiumhexafluor-
silicaat, schadelijk bij inname. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Aanraking met de huid en de ogen
vermijden. Spuitnevel niet inademen.
Gebruik CRISTAN uitsluitend op kalk-
houdende stenenvloeren. Vermijdt aanraking
met andere materialen. Bescherm opper-
vlakken die gevoelig zijn voor zuren of
verwijder ze tijdens het gebruik.

Dit product is uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

Niet in de gootsteen werpen.
Naar inzamelpunt voor bijzonder afval brengen.
Enkel helemaal lege verpakkingen naar het
recyclagecentrum brengen.

Beschermen tegen vorst.

CRISTAN
Veredelingsbehandeling voor kalkhoudende natuursteen


