
 

Slate Design Kft.  
Tel.: + 36 70 977 4775; + 36 70 620 7999 E-mail: info@slatedesign.hu Web: www.slatedesign.hu 
Telephely és Bemutatóterem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G 

Darkener Super 

MŰSZAKI ADATLAP 
 
Termékjellemzők: 

A Darkener Super  különleges,  oldószertartalmú,  módosított,reaktív  sziloxán alapú,   használatra   
kész   impregnálószer.   A   termék   behatol   a   kő pórusrendszerébe  és  egyfelől  polisziloxánná  
alakul,  másfelől  pedig  a  kő összetételében levő szilikátokkallép reakcióba. A termék tulajdonságai: 
- mélyíti a csiszolt vagy fényezett kőfelület színét és kiemeli szerkezetét 
- megőrzi a fényezett felületcsillogását  
- nem képez réteget a kőfelületen 
- a kezelt felület „lélegezni” tud 
- nagyon jó ellenállóképesség azidőjárási hatásokkal szemben 
- idővel nem sárgul meg 
- illatszegény 
- alkalmazható bel-és kültéri felületekre 
- hosszú ideig feldolgozható 
- víz-és szennyeződéstaszító hatása van 

 
Felhasználási terület: 

Finomra csiszolt és fényezett, nedvszívó természetes kő-vagy műkőtípusok (pl. márvány, pala, 
solnhofenilap, homokkő, gránit, gneisz vagy műkő) kezelésére alkalmas.  A színárnyalat mélyítés 
tartóssága a mészkő tartalmú kőfajták esetén jó, a szilikát tartalmúak esetén pedig nagyon jó. 

 
Használati utasítás: 

A feldolgozási irányelvek be nem tartása helyrehozhatatlan károkat okozhat! 
1. Tisztítás: a felület legyen tiszta, teljesen száraz és bevonatmentes.  Kültéri felületek esetében 

vigyázni kell, hogy  a  kő  ne  tartalmazzon  káros  sókat (nitrátokat,  szulfátokat,  kloridokat),  
mert  ezek  csökkentik  az  impregnálószer behatolását  a  kő  pórusrendszerébe.  A kőfajta 
valamint a szennyeződések függvényében az alábbi termékek alkalmazhatók az ápolási 
tanácsaink valamint a termékek Műszaki Adatlapjának figyelembe vételével: Stone Cleaner, 
Concret Film Remover,  RustRemover,  Algae and Moss Remover, WaxStripper,Oil-and Grease 
Remover Paste és Graffiti Remover. A felület tisztítását minden esetben alapos vízzel való 
öblítés kövesse. A védőkezelés megkezdésekor a felület teljesen száraz kell, hogy legyen, 
aminek az eléréséhez rendszerint legalább 1-2    napszükséges.    A    termék alkalmazásának 
optimális feltételei: 15–25°C hőmérsékleti intervallum, valamint a felület 24 órás esőtől való 
védelme. A felvitt réteget nem szabad sem padlófűtéssel melegíteni, sem a napfény 
hatásánakkitenni.  

2. A terméket ecset, felmosó mop vagy szórógép segítsésével vékonyan és egyenletesen a 
felületre fel kell vinni és hagyni, hogy beszívódjék. 

3. A fölöslegesen felvitt terméket kb.  10-15 perc utánilletve a száradás megkezdésekor el kell 
távolítani teljesen egy nedvszívó törlőkendővel.   

4. Az erősen nedvszívó felület esetén ismételt nedves felvitelt kell alkalmazni. 
5. A munkaeszközök tisztítása a Nitro-Dilution termékkel végezhető. 
6. A rendszeres tisztításra a Mild Stone Soap vagy Crystal Clean alkalmazható a leginkább. 
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Jellegzetes utasítások: 

- Jellegzetes óvintézkedések szórással való felvitel esetén: Permet képződés és a személyek 
veszélyeztetése kerülendő. A  gőzök  belélegzése  tilos. (Használjon védőmaszkot.) 

- Biztosítani kell a hátlap, valamint az oldalfelületek szigetelését, hogy a nedvesség ne tudjon 
behatolni a kő szerkezetébe.  E célból az AKEPOX 2015 Anti-Stain használata ajánlott. 

- A   termék   nem   alkalmas   zománcozott   és   nem   nedvszívó   felületek kezelésére.  
- A csiszolt  felületeket  újból  csiszolni  kell  a  felszíni  fátylak  teljes  eltávolítása céljából.  
- A színárnyalatmélyülés foka kőfajta függő: rendszerint erősebb  a  sötét  és gyengébb a világos 

színű kőfajták esetén. 
- Ajánlott a termék kipróbálása próba felületen.  
- Adott esetben, a nem megfelelő módon felvitt termék eltávolítható az AKEMI® Impregnation 

Removerrel. 
- Kézvédelemre a Liquid Glove termék  használata  szükséges  a  munkálatok közben. 
- A kezelési területen található és oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, 

gumi, lakkozott felületek) megfelelő védelmét biztosítani kell a munkálatok megkezdése előtt. 
- A szabályszerű hulladékeltávolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen. 
- Bizonyos természetes kőfajták (pl. Nero   Assolutovagy Nero Impala) Darkener Super-rel  

történő  kezelése  esetén  a  kezelt  felületek belső struktúrájának  színárnyalata  fokozottan  
elmélyül  a  nem  kezelt  részekéhez viszonyítva.  Optikailag ez  foltképződésnek  tűnik,  ami  
viszont  a  kőfajta jellegzetességeire vezethető vissza és nem a termék hibája. 

 
Műszaki adatok: 
 

Kiadósság: kb.10-20 m2/liter 
Szín:  enyhén zavaros 
Sűrűség: 0,84 g/cm3 
Tárolás: 2 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös helyen 

 
Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot 
 
Figyelem! 

A fenti adatok közlése cégünk jelenlegi fejlődési szintje és alkalmazástechnikája alapján  
történt.  A  számos befolyásoló tényező miatt ezek az adatok valamint a szóbeli illetve írásbeli 
alkalmazástechnikai utasítások nem kötelező jellegűek. A felhasználó   minden    egyes   
esetben   köteles   saját   próbát    és   vizsgálatot végrehajtani,  különösképpen  ennek  számít  
a  termék  kipróbálása  nem  feltűnő helyen vagy próbafelületen 


