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MŰSZAKI ADATLAP

Termékjellemzők:

A Stone Sealer oldószert és kiváló minőségű akrilgyantát tartalmazólezáró. A termék időjárásálló és
nem fakul meg. A kezeltfelületek jó színárnyalat mélyülést kapnak és könnyebben tisztíthatók.

Felhasználási terület:

A Stone Sealer porózus és nedvszívó természetes kő- és műkőfajták (pl. márvány, pala, solnhofeni
lap, homokkő, gránit, kvarcit, terrazzo vagy bepucolatlan nyersbeton) lezárására alkalmas termék.

Használati utasítás:

1. Tisztítás: a felület legyen tiszta, teljesen száraz és bevonatmentes. 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 eléréséhez rendszerint legalább
1-2 nap szükséges.

2. Vigye fel a hígítatlan terméket vékonyan és egyenletesen ecsettel, lakkozóhengerrel vagy szóróval.
Kerülni kell a napsugarak vagy a nedvességhatását a felület megszáradásáig.

3. A felület száradása 10-60 perc alatt történik a hőmérséklettől függően.

4. A terméket kétszer kell felvinni erősen nedvszívó felületekre.

5. A munkaeszközök tisztítása Nitro-Dilutionnal végezhető.

6. A felület mindennapi tisztítására a Stone Soap ajánlott.

Jellegzetes utasítások:

- Munkálatok közben használja kézvédelemre a Liquid Glove terméket.

- A Stone Sealer nem alkalmazható zománcozott, finomra csiszolt és fényezett valamint
nedvességgel átitatott felületekre.

- A termék tartóssága korlátozott kültéri alkalmazás esetén. E célra a ColourIntensifier ajánlott.

- A termék nem használható égetett termékek (pl. cotto, klinker vagy kőcserép) lezárására.

- A kezelési területen található és oldószerre érzékeny tárgyak (pl. különböző műanyagok, gumi,
lakkozott felületek) megfelelő védelmét biztosítani kell a munkálatok megkezdése előtt.

- A Stone Sealer eltávolítására a Wax Stripper termék kitűnően alkalmas.

- A szabályszerű hulladékeltávolítás érdekében a csomagolóeszközt ürítse ki teljesen.

Biztonsági utasítások: lásd az EK-biztonsági adatlapot
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Műszaki adatok:

Kiadósság: kb.10-20 m2/liter
Szín: színtelen, átlátszó
Sűrűség: 0,87 g/cm3
Tárolás: kb. 3 évig az eredeti, jól lezárt csomagolásban hűvös, fagymentes helyen

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.


