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LIMESEALER  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rišantis ir apsaugantis nuo apnašų impregnantas kalkakmeniui ir smiltainiui  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Produkto aprašymas: 
 
Skaidrus, akmenį sutvirtinantis impregnantas. Apsaugo nuo druskų išsiskyrimo ir veikia kaip 
vandenį bei riebalus atstumiantis repelentas. LIMESEALER yra specialiai sukurta priemon÷ 
akmenims, kurie yra trapūs, linkę skilin÷ti ir lūžin÷ti, kaip kalkakmenis ar smiltainis. Puikiai 
apsaugo nuo vandens, dr÷gm÷s prasiskverbimo ir taip pat nuo rūgštaus lietaus. Akmeniui 
sudr÷kus priemon÷ apsaugo nuo pel÷sių atsiradimo, stabdo druskų išsiskyrimą ir apsaugo nuo 
išsikristalinimo, tuo pačiu metu leisdama medžiagai kv÷puoti. Daugeliu atveju priemon÷ išlieka 
transpari, padengus ja akmenį. Ji neduoda paviršiams šlapios ar poliruotos išvaizdos efekto ir 
nekeičia originalios spalvos.    
  
Panaudojimas: 
 

• Smiltainio, kalkamenio apsaugai 

• Poruotų ir trapų medžiagų apsaugai 

Techniniai duomenys: 

Spalva Permatoma 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 0,8 +/- 0,02 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. D÷m÷s, pel÷siai ir kiti nešvarumai privalo būti nuvalyti, kitaip 
juos bus labai sunku pašalinti po impregnavimo. Padengimui galima naudoti šepetį, volelį arba 
purkštuvą. Rekomenduojama, kai įmanoma, priemonę užtepti šepečiu/teptuku, nes tai leidžia jai 
geriau įsigerti į akmenį. Denkite priemonę be pertraukos tol, kol akmuo priemon÷s daugiau 
nebeįgers. 

Specialūs patarimai: 

• Neskieskite priemon÷s jokiu skiedikliu ar vandeniu, ji paruošta naudoti.  

• Po akmens padengimo būtina palaukti 24 valandas iki pilnos polimerizacijos.  

• Dengiant statulas ir dekoracijas atkreipkite ypatingą d÷mesį į įlinkimus ir kampelius. 

• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s prieš naudojimą. 
 
Padengimas: 
 
Poliruotam ar šlifuotam kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemon÷s pakaks  10-15 m2.  
 
Įpakavimas: 
 
Indai po  1 L; 5 L; 25 L; 200 L 
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Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


