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ZZáákkllaaddnníí vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Přípravek má dvojí účinek: chrání kameny z před vnikem vody  
a zároveň jej výrazně zpevňuje.  
Chrání materiál před kyselými dešti, destrukcí mrazem,  
či tvorbě organických nečistot (plísně, mechy, řasy, …).  
Kámen zůstane déle svěží - sníží se rozpad a „křídovatění“  
i vzlínání a krystalizace solí a ledku (salnitru).
Ošetřený povrch nebude vypadat mokře, ani leskle.  
Materiál zůstává paropropustný - vhodný na památkové objekty.  

OObbllaassttii ppoouužžiittíí

Vápenec, pískovec, mramor, žula, rula, gabro, cihla, teraco, …

NNáávvoodd kk ppoouužžiittíí

Povrch musí být suchý a čistý (doporučujeme na mytí použít NEUTRÁLNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ
nebo KYSELÝ ČISTIČ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ od Mr. Brilla)
Přípravek aplikujte neředěný - štětcem, válečkem, hadrem nebo mopem. Roztírejte rovnoměrně,  
jemným tlakem, s důrazem na zalití přípravku do děr a trhlin. Aplikaci opakujte několikrát asi  
po 15-20 minutách, aniž by vám předchozí vrstva uschla. Po ošetření musí být kámen min. 24 
hodin v suchu pro úplné vytvrzení produktu. V exteriéru povrch zakryjte nepromokavou plachtou.
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PPrraakkttiicckkéé rraaddyy

Aplikace štětcem umožňuje lepší pronikání do povrchu. Nenechte přípravek před dalším nátěrem 
zaschnout - tím přípravek pronikne hlouběji do povrchu a materiál je více zpevněn. Čím větší 
množství ochrany, tím větší bude vodo-odpuzující ochrana. Případný přebytek produkt lze snadno 
odstranit do 12-24 hodin od nátěru hadříkem navlhčeným v tomto produktu.  
Případné nevsáknuté přebytky na povrchu setřete suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem. 
Aplikujte při okolních teplotách mezi 5 a 35 ° C, vyhněte se použití na přímém slunečním světle. 

PPřřiibblliižžnnáá ssppoottřřeebbaa vvýýrroobbkkuu

S jedním litrem výrobku lze ošetřit 5 až 20 m2 kompaktního kamene, případně 1 až 5 m2  
porézního kamene v závislosti na kvalitě materiálu, jeho povrchové úpravě, stavu degradace  
a požadovaném efektu na vodoodpudivost.

CChheemmiicckkéé vvllaassttnnoossttii ppřříípprraavvkkuu

Vzhled tekutina
Barva transparentní bezbarvá
Vůně     charakteristická po rozpouštědlech 
Specifická hmotnost při 20° C 0,800 ± 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: 5000410028

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.

Petr
Textové pole


