
 
 
Bílé spáry  – zvýrazňovač spár 
 
Pohodlné a jednoduché nanášení přiloženou houbičkou. 
Vydrží dlouho. Obsahuje protiplísňovou složku. 
Návod k použití: 
Před upotřebením protřepat! 
1. Dbejte, aby byly spáry suché a čisté. 
2. Poškozené spáry opravit a očistit. 
3.Odšroubovat bezpečnostní uzávěr a nasadit houbičku. 
4. Lehkým tlakem nanášet. 
5. Nechat mírně zaschnout, přebytečnou tekutinu na dlaždičkách odstranit vlhkou utěrkou. Při nedostatečném krytí, nebo jsou-li spáry velmi zašpiněné, postup opakujte. 
6. Je-li třeba práci přerušit, okamžitě vyjměte houbičku z lahvičky a vyperte ji v teplé vodě. Po 24 hodinách jsou spáry suché a je možné je přetřít vlhkou utěrkou. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyhněte se kontaktu tekutiny s pokožkou nebo očima. V daném případě důkladně vymýt vodou a event. vyhledat lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí! 
Dojde-li nedopatřením k požití, vyhledejte ihned lékaře a informujte ho, že byla požita disperzní barva obsahující protiplísňovou složku. 

 
Bílé spáry  – zvýrazňovač spár 
 
Pohodlné a jednoduché nanášení přiloženou houbičkou. 
Vydrží dlouho. Obsahuje protiplísňovou složku. 
Návod k použití: 
Před upotřebením protřepat! 
1. Dbejte, aby byly spáry suché a čisté. 
2. Poškozené spáry opravit a očistit. 
3.Odšroubovat bezpečnostní uzávěr a nasadit houbičku. 
4. Lehkým tlakem nanášet. 
5. Nechat mírně zaschnout, přebytečnou tekutinu na dlaždičkách odstranit vlhkou utěrkou. Při nedostatečném krytí, nebo jsou-li spáry velmi zašpiněné, postup opakujte. 
6. Je-li třeba práci přerušit, okamžitě vyjměte houbičku z lahvičky a vyperte ji v teplé vodě. Po 24 hodinách jsou spáry suché a je možné je přetřít vlhkou utěrkou. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyhněte se kontaktu tekutiny s pokožkou nebo očima. V daném případě důkladně vymýt vodou a event. vyhledat lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí! 
Dojde-li nedopatřením k požití, vyhledejte ihned lékaře a informujte ho, že byla požita disperzní barva obsahující protiplísňovou složku. 

 

 
Bílé spáry  – zvýrazňovač spár 
 
Pohodlné a jednoduché nanášení přiloženou houbičkou. 
Vydrží dlouho. Obsahuje protiplísňovou složku. 
Návod k použití: 
Před upotřebením protřepat! 
1. Dbejte, aby byly spáry suché a čisté. 
2. Poškozené spáry opravit a očistit. 
3.Odšroubovat bezpečnostní uzávěr a nasadit houbičku. 
4. Lehkým tlakem nanášet. 
5. Nechat mírně zaschnout, přebytečnou tekutinu na dlaždičkách odstranit vlhkou utěrkou. Při nedostatečném krytí, nebo jsou-li spáry velmi zašpiněné, postup opakujte. 
6. Je-li třeba práci přerušit, okamžitě vyjměte houbičku z lahvičky a vyperte ji v teplé vodě. Po 24 hodinách jsou spáry suché a je možné je přetřít vlhkou utěrkou. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyhněte se kontaktu tekutiny s pokožkou nebo očima. V daném případě důkladně vymýt vodou a event. vyhledat lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí! 
Dojde-li nedopatřením k požití, vyhledejte ihned lékaře a informujte ho, že byla požita disperzní barva obsahující protiplísňovou složku. 

 

 
 
Bílé spáry  – zvýrazňovač spár 
 
Pohodlné a jednoduché nanášení přiloženou houbičkou. 
Vydrží dlouho. Obsahuje protiplísňovou složku. 
Návod k použití: 
Před upotřebením protřepat! 
1. Dbejte, aby byly spáry suché a čisté. 
2. Poškozené spáry opravit a očistit. 
3.Odšroubovat bezpečnostní uzávěr a nasadit houbičku. 
4. Lehkým tlakem nanášet. 
5. Nechat mírně zaschnout, přebytečnou tekutinu na dlaždičkách odstranit vlhkou utěrkou. Při nedostatečném krytí, nebo jsou-li spáry velmi zašpiněné, postup opakujte. 
6. Je-li třeba práci přerušit, okamžitě vyjměte houbičku z lahvičky a vyperte ji v teplé vodě. Po 24 hodinách jsou spáry suché a je možné je přetřít vlhkou utěrkou. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyhněte se kontaktu tekutiny s pokožkou nebo očima. V daném případě důkladně vymýt vodou a event. vyhledat lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí! 
Dojde-li nedopatřením k požití, vyhledejte ihned lékaře a informujte ho, že byla požita disperzní barva obsahující protiplísňovou složku. 

 

 

 
Bílé spáry  – zvýrazňovač spár 
 
Pohodlné a jednoduché nanášení přiloženou houbičkou. 
Vydrží dlouho. Obsahuje protiplísňovou složku. 
Návod k použití: 
Před upotřebením protřepat! 
1. Dbejte, aby byly spáry suché a čisté. 
2. Poškozené spáry opravit a očistit. 
3.Odšroubovat bezpečnostní uzávěr a nasadit houbičku. 
4. Lehkým tlakem nanášet. 
5. Nechat mírně zaschnout, přebytečnou tekutinu na dlaždičkách odstranit vlhkou utěrkou. Při nedostatečném krytí, nebo jsou-li spáry velmi zašpiněné, postup opakujte. 
6. Je-li třeba práci přerušit, okamžitě vyjměte houbičku z lahvičky a vyperte ji v teplé vodě. Po 24 hodinách jsou spáry suché a je možné je přetřít vlhkou utěrkou. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vyhněte se kontaktu tekutiny s pokožkou nebo očima. V daném případě důkladně vymýt vodou a event. vyhledat lékaře. Uchovávat mimo dosah dětí! 
Dojde-li nedopatřením k požití, vyhledejte ihned lékaře a informujte ho, že byla požita disperzní barva obsahující protiplísňovou složku. 

 

 


