IMPREGNOVAT a CHRÁNIT

Ochrana kamene „STEINSCHUTZ NEUTRAL“
-

neobsahuje kyselinu
odolný vůči vodě, oleji a nečistotám
transparentní a prodyšný
1000 ml

UPOZORNĚNÍ:
Skladovat před mrazem, v chladu a v uzavřené láhvi. Produkt používat jen neředěný. Určité materiály
mohou po ošetření ztmavnout. Slabě nasákavé horizontální povrchy zásadně neošetřovat s rozprašovačem.
Nenanášet při silném slunečním záření nebo dešti. Stříkance na dřevě, skle, PVC a lakovaných površích a
trvale elastické spáry okamžitě omyjte vlhkým hadrem. Pracovní nářadí očistit vodou. Produkt neobsahuje
organická ředidla. V zásadě doporučujeme provést na vhodném místě zkušební nános. Při nesprávné
manipulaci zaniká jakákoli zodpovědnost za eventuální škody.
RADY NA BEZPEČNOST:
S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 23: Aerosol nevdechovat.
Ekologická bezředidlová profesionální impregnace k zachování hodnot savých betonových kamenů pro
interiéry a exteriéry. Produkt redukuje nasákavost povrchu a tím zamezuje pronikání oleje, mastnoty,
nečistoty a vlhkosti. Plocha zůstane prodyšná. Rozsáhle se zabrání tvorbě skvrn. Čistění se výrazně ulehčí.
Mech, řasy a plíseň již nenajdou úrodnou půdu. Vzhled ošetřeného základu se nemění nebo jen nepatrně.
OBLASTI POUŽITÍ:
Betonové terasové a zahradní desky a dlažby.
APLIKACE:
Povrch, který je třeba ošetřit, by měl být suchý, čistý, bez skvrn a savý. V případě, že je pod povrchem
podlahové topení, musí být toto vypnuto. Optimální teplota zpracování leží mezi +10 °C a +25 °C. Lahev
před použitím dobře protřepat. Steinschutz neutral se nanáší postřikem (rozprašovačem) nebo nátěrem
(štětec, molitanový váleček, utěrka z mikrovlákna nebo mop) rovnoměrně a nezředěný. Produkt nesmí
zůstat na povrchu, ale musí se zcela vsáknout. Přebytečný materiál je třeba před zaschnutím úplně setřít
hadříkem. U obzvláště savých podkladů nanášení event. po cca 10 minutách opakovat. Čerstvě ošetřená
plocha by měla být min. 24 hodin chráněna před deštěm. Maximální účinnost nastupuje po 48 hodinách.
VYDATNOST:
Cca 6 - 14 m² / litr Steinschutz neutral – dle savosti povrchu
TIP:
Pro eventuální nutné intenzivní čistění před impregnací doporučujeme GODELMANN STEIN Silně čistící
koncentrát nebo Čistič s bělícím účinkem.
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