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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii vvýýrroobbkkuu

Rozjasňující ochranný přípravek, vytvářející vynikající ochranu 
povrchu kamene. Působí proti pronikání vody, oleje, tuky a vlhkosti. 
Je skvělý i pro leštěné materiály. Proniká hluboko do povrchu 
kamene a dodává mu příjemné oživení a zintenzivnění barvy,  
aniž by vznikli nevzhledné filmy.
Zabraňuje plísni a nechává kámen „dýchat“. 

OObbllaassttii ppoouužžiittíí

Všechny povrchy z mramoru, žuly, umělého mramoru, teraca, 
vápence, pískovce, či břidlice. 
Vhodný na koupelnové pulty, kuchyňské desky, stoly, podlahy, 
schodiště, podesty, parapety, pomníky, sochy, dekorativní prvky, 
stěny, sprchové obložení, atd.. 

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Povrch musí být dokonale suché a čisté, nesmí mít ani vnitřní vlhkost. Skvrny, plísně a různé 
usazeniny musí být odstraněny čistý (doporučujeme na mytí použít NEUTRÁLNÍ HLOUBKOVÝ
ČISTIČ nebo KYSELÝ ČISTIČ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ od Mr. Brilla)
Neřeďte - přípravek je připraven k použití. 
Aplikujte štětcem, válečkem, hadříkem nebo mopem. Nanášejte rovnoměrně, lehkým tlakem a 
dbejte na proniknutí do trhlin, zákoutí a dutin.
U savých materiálů doporučujeme použít dvě vrstvy v odstupu nejméně 2 hodiny po první 
aplikaci.
Případný přebytek produktu lze snadno odstranit 12-24 hodin hadříkem namočeným v tomto 
produktu. Po aplikaci otřete povrch suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Při 
nedostatečné účinnosti postup opakujte. 
Naneste přípravek při teplotách mezi 5 a 35 ° C, vyhněte se použití na přímém slunečním světle. 
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PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Aplikace štětcem umožňuje lepší pronikání do povrchu. Ošetřený kámen je nutné chránit 24 hodin 
před vodou k dokončení polymerizace. Během tohoto období je vhodné chránit povrch před deštěm, 
případně odstranit stojaté vody, aby se zabránilo vzniku skvrn.  
Před aplikací si udělejte zkoušku účinnosti. Před použitím si přečtěte doporučení na etiketě. 

UUppoozzoorrnněěnníí

Přípravek obsahuje hořlavá rozpouštědla bez zápachu, proto je při práci zakázáno kouřit  
a vystavovat produkt otevřenému ohni.  Při požití se nesnažte zvracet: okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento list nebo etiketu. 
Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. Pracujte v dobře větraných prostorech. 
Uchovávejte nádobu dobře uzavřenou, mimo dosahu zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

Pro ochranu leštěného nebo broušeného kamene se jedním litrem může ošetřit cca 30/40 m2.  
V případě savých materiálů (vápenec, pískovec nebo hrubě opracované povrchy kamene) se 
spotřeba snižuje na 10/15 m2. 
Tyto hodnoty jsou orientační a liší se v závislosti na povaze materiálu a opracování. 

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva transparentní bezbarvá
Vůně     charakteristická po rozpouštědlech 
Specifická hmotnost při 20° C 0,83 ± 0,02 
Vodorozpustnost nerozpustné
pH neuvádí se
Skladování při 20° C   24 měsíců v uzavřeném obalu 

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE. 

BBaalleenníí

Krabice: 12 lahví po 1 l.

Láhve jsou vyrobeny z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Po použití by měli být recyklovány 
podle stávajících pravidel pro nakládání s odpady.

Kód produktu: 5000710110

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických 
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde 
uvedené údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o 
účinnosti funkcí předem vlastní zkouškou.
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