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Obszary stosowania

Arte Mundit to samowulkanizuąca
się pasta czyszcząca, służąca do
dokładnego usuwania kurzu, sa-
dzy, pozostałości nikotyny i innych
zanieczyszczeń ze ścian we-
wnętrznych, sufitów, podłóg, sztu-
katerii, kamienia naturalnego,
marmuru, betonu, cegieł, tynku, fi-
gur plastycznych z gipsu, gładkie-
go, wyszlifowanego drewna, mate-
riałów syntetycznych itp.

Właściwości produktu

Arte Mundit to ekologiczna pasta
czyszcząca stworzona na bazie
naturalnych składników. Świeży
produkt wysychając ulega wulka-
nizacji tworząc błonę o dużej zdol-
ności wiązania zanieczyszczeń.
Arte Mundit jest nie zawiera roz-
puszczalników organicznych,
środków powierzchniowo czyn-
nych i soli nieorganicznych.
Produkty  wchodzące w skład pro-
gramu Arte Mundit różnią się swo-
ją reaktywnością i stopniem tole-
rancji w zetknięciu z materiałami
pomocniczymi.
Arte Mundit typu I stanowi zmody-
fikowaną emulsję lateksową, która
jest używana zawsze bez dodat-
ków.
Arte Mundit typu II, III i V zawierają
dodatkowo różne stężenia dodat-
ków kompleksujących i wzmacnia-
jących siłę czyszczenia, które pod-
czas wulkanizacji albo się ulatnia-

ją, albo zostają trwale związane
w suchej błonie. Ewentualne za-
nieczyszczenie podłoża tymi mate-
riałami jest zatem wykluczone.

Sposób stosowania
Wszystkie powierzchnie nie prze-
widziane do oczyszczania, miejsca
lakierowane, wrażliwe metale itp.
należy przed rozpoczęciem prac
z użyciem Arte Mundit dobrze
okleić folią polietylenową. Podłoże
przeznaczone do oczyszczania
musi być suche, oczyszczone
z pyłów i luźnych osadów.
Arte Mundit należy dobrze rozmie-
szać i nakładać odpowiednim na-
rzędziem na całą powierzchnię
podłoża wstępnie oczyszczonego
za pomocą pędzla. Relief
i kontury należy przy tym dobrze

wypełnić preparatem Arte Mundit.
Po wulkanizacji produktu powstałą
folię należy ostrożnie zdjąć rozpo-
czynając ruch od lewego górnego
punktu w kierunku prawego
dolnego, stosując możliwie rów-
nomierną siłę.
W przypadku Arte Mundit typu I
nie ma konieczności późniejszego
mycia powierzchni. Powierzchnie,
na których stosowano aktywowane
preparaty typów II, III i V należy po
zdjęciu wulkanizatu doczyścić za
pomocą niewielkiej ilości wody
i gąbki, poczynając od najwyżej
położonego miejsca. W razie po-
trzeby do nieco bardziej intensyw-
nego doczyszczenia można użyć
szczotki z włosiem nylonowym
o średniej twardości. Należy uży-
wać możliwie jak najmniej wody.

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 225091 - 22595

Arte Mundit
Preparat lateksowy do czyszczenia
wnętrz
Typ I nr art. 225091
Typ II nr art. 225092
Typ III nr art. 225093
Typ V nr art. 225095

Dane techniczne produktu

Gęstość składników A: 0,94 g/l
Gęstość składników B: 0,99 g/l
Odczyn pH składników A: 9,0 (10% w wodzie)
Odczyn pH składników B: 10,0 (10% w wodzie)

Typowe czasy wulkanizacji:

20° C - 40% wilg. względnej: około 3 godzin
20° C - 65% wilg. względnej: około 3 godzin
20° C - 95% wilg. względnej: około 22 godzin

  5° C - 65% wilg. względnej: około 23 godzin
10° C - 65% wilg. względnej: około 22 godzin
20° C - 65% wilg. względnej: około  3 godzin
30° C - 65% wilg. względnej: około  2,5 godzin
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika
żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.

Wskazówki
Przed rozpoczęciem pracy z uży-
ciem Arte Mundit należy z zasady
przeprowadzać instruktaż.
Należy ściśle przestrzegać cza-
sów wulkanizacji dla typów II, III i
V.
Wybór typu preparatu Arte Mundit
jest uzależniony od właściwości
podłoża i intensywności zanie-
czyszczenia, jak również od pożą-
danego efektu oczyszczenia.
Przed zastosowaniem preparatu
z użyciem urządzeń typu airless
(np. firmy Wagner) prosimy
o skontaktowanie się z nami. Nie
stosować na gorących podłożach.

Narzędzia

Wałki z runem, szpachle i pace
stalowe.
Zalecamy używanie narzędzi ze
stali szlachetnej lub ze sztucznego
tworzywa.

Rodzaj opakowania, zużycie,
składowanie

Zużycie:
ok. 0,7 - 1,0 kg/m2 na gładkich po-
wierzchniach
do ok. 3,0 kg/m2 w przypadku po-
wierzchni strukturalnych.

Rodzaj opakowania:
Typ I
Składnik A: 15 kg wiadra PE

Typ II
Składnik A: 14,050 kg wiadra PE
Składnik B:   0,950 kg wiadra PE

Typ III
Składnik A: 12,60 kg wiadra PE
Składnik B:  2,400 kg wiadra PE

Typ V
Składnik A: 11,945 kg wiadra PE
Składnik B:  3,055 kg wiadra PE

Niezależnie od podanej proporcji
mieszania składniki A i B razem
mają zawsze 15 kg

Niezależnie od
Składowanie:
W oryginalnym opakowaniu,
w miejscu chłodnym i suchym, za-
bezpieczone przed mrozem - mak-
symalnie 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona
środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu,
składowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.


