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     Den Braven Sealants 
 

 
 DEN BRAVEN FINISHER 7.83

   
ŚRODEK DO WYGŁADZANIA FUG NA MOKRO  

 
Produkt Neutralny chemicznie środek w postaci koncentratu, przeznaczony  

do profesjonalnego wygładzania fug na mokro  
 

Właściwości - ułatwia profilowanie i wygładzanie fug elastycznych,  
tj. silikonowych, akrylowych, poliuretanowych, itp. 

- chroni fugi przed powstawaniem rybich oczek 
- nie odbarwia podłoża macierzystego 
- zapobiega zmętnieniu i zmatowieniu fug silikonowych  

(dotyczy w szczególności koloru bezbarwnego) 
- bardzo wydajny (do użycia po rozcieńczeniu z wodą) 
- zapewnia połysk 
- nie zawiera silikonu (nie smuży) 
- ulega biodegradacji w ponad 90% 

 
Zastosowanie - wygładzanie i profilowanie fug na mokro  

 
Kolor bezbarwny 

 
Opakowania 1 litr – plastikowa butelka 

5 litrów – plastikowa butelka (na zamówienie) 
 

Okres trwałości 24 miesiące. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze 
od +5°C do +25°C.  

 
DANE TECHNICZNE  
 

Baza tenside 
Ciężar właściwy 1,03 g/ml 

Konsystencja ciekła – koncentrat 
Odczyn pH 1% 7,0 – 7,5  

Odczyn pH 10% 7,5 – 8,0 
Odczyn pH (nie rozcieńczony) 8,0 – 8,5 

Lepkość ok. 5000 mPas 
 
PODŁOŻA 
 

Rodzaje powierzchni kity silikonowe (octanowe, oksymowe, alkoxy, metoxy itp.), kity 
akrylowe, poliuretanowe, hybrydowe na bazie MS Polimeru 

 
Przygotowanie Produkt stosować natychmiast po nałożeniu kitu, zanim nastąpi  

jego kożuszenie.  
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SPOSÓB UŻYCIA 
 

Narzędzia Pędzelek lub spryskiwacz  
 

Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C 
 

Zalecenia Rozcieńczyć koncentrat z wodą w proporcji: 100 części wody  
na 1-3 części koncentratu. Dokładnie wymieszać roztwór.  
Środek nakładać na powierzchnię fugi przy pomocy pędzelka  
lub spryskiwacza. Następnie fugę wygładzić szpachelką.  
Jeśli szpachelka zacznie tracić poślizg, fugę zwilżyć środkiem 
ponownie. Nadmiar środka można usunąć przy pomocy ściereczki 
zwilżonej wodą. Uwaga: przedozowania środka może być przyczyną 
ciężko usuwalnych zabrudzeń i przebarwień fug. 

 
Czyszczenie Do czyszczenia rąk zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące 

Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu 
pracy można stosować terpentynę, benzynę ekstrakcyjną lub środek 
Den Braven MEK Cleaner. Do mycia rąk można także użyć środek 
Den Braven Handfris. 

 
Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 7.83 

UWAGA: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.  
 

ATEST Państwowy Zakład Higieny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. 
Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest 
całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na 
siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania 
wstępnego lub  wad konstrukcyjnych. 
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