AKMENS IMPREGNANTAS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

IDEA H20
---------------------------------------------------------------------------------------------------impregnantas marmurui ir granitui, apsaugantis nuo vandens ir riebalų įsigėrimo ir grafiti
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Impregnantas, apsaugantis pastatus ir akmens gaminius nuo vandens, riebalų ir drėgmės
poveikio. Geriausi rezultatai ant poliruotų paviršių, priemonė leidžia akmeniui kvėpuoti. Giliai
įsigeria į akmenį, nepakeičia originalios akmens spalvos, nepalieka plėvelės ant paviršiaus, tačiau
suteikia akmeniui labai gerą apsaugą. Laboratorijose atlikti tyrimai rodo gerą atsparumą UV
spinduliams. Šia priemone padengtas akmuo nekeičia savo spalvos net ir po ilgo poveikio UV
spinduliais. Taip pat apsaugo nuo pelėsių susiformavimo. Suteikia blizgesį paviršiui ir apsaugą
nuo daugumos grafiti dažų.
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Skaidri
1,00 +/- 0,02
8,5 +/- 0,02
24 mėn.

kitaip yra nurodyta pakuotėje)

Naudojimo instrukcija:
Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Dėmės, pelėsiai turi būti nuvalyti, kitu atveju po padengimo bus
dar sunkiau juos pašalinti. Padengimas gali būti atliekamas šepečiu, voleliu arba purkštuvu.
Rekomenduojama, jeigu įmanoma, naudoti šepetį, kuris padeda priemonei geriau įsigerti į
akmenį. Taip pat galima naudoti purkštuvą. Tokiu atveju užpildykite talpą priemone ir purkškite
20-25 cm atstumu. Leiskite priemonei natūraliai išdžiūti ir akmuo bus apsaugotas. Priemonės
pertekliui pašalinti naudokite IDEA H20 sudrėkintą audinį.
Specialūs patarimai:
•
•
•
•
•

•
•
•

Denkite priemonę be pertraukos tol, kol akmuo priemonės daugiau nebeįgers.
Labai sugeriantiems paviršiams rekomenduojama procedūrą pakartoti po 10-15 minučių
nuo pirmos procedūros.
Neskieskite produkto jokiu skiedikliu ar vandeniu, priemonė paruošta naudojimui.
Paviršiai prieš padengimą turi būti visiškai sausi.
Rekomenduojama dirbti, esant aukštesnei nei 5°C temperatūrai. Žemesnė
temperatūra ir drėgmė trukdo efektyviam impregnanto įsigerimui ir lėtina akmens
džiūvimo procesą.
Padengus priemone būtina palaukti 24 valandas.
Dengiant statulas ar dekoracijas, rekomenduojama atkreipti dėmesį į kampus ir įlinkimus.
Dažnai ekspluatojamiems arba lauke esantiems paviršiams (pvz., grindys, fasadai),
cheminę apsaugą rekomenduojama kartoti kas 2-3 metus.
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.
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Padengimas:
Vieno litro priemonės naudojant marmurui ir granitui pakanka 30-40 kv.m. Kalkakmeniui,
smiltainiui, betonui vieno litro priemonės pakanka 10-15 kv.m.
Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.

Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.
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