Impregnētājs akmenim. Tehniska instrukcija
IDEA HP
---------------------------------------------------------------------------------------------------Impregnētājs marmora un granīta aizsardzībai no ūdens un eļļas iekļūšanas
-------------------------------------------------------------------------------------------Līdzekļa apraksts:
Bezkrāsains impregnētājs uz modificēta polimēra pamata, fasāžu, virtuves virsmu un akmeņu
izstrādājumu aizsardzībai no ūdens iekļūšanas, mitruma, eļļas un taukiem. Preparāts sevišķi efektīvs pulētai virsmai. Novērš pelējuma un ziedēšanas rašanu. Preparāta ķīmiskais sastāvs pieļāva
apstrādātai virsmai „elpot” vienlaicīgi nepieļauju mitrumam iekļūt iekšā. Nemaina akmenim
dabīgo krāsu. Akmeņu virsma neveido plēvi, ieklāji akmeņu iekšā, nodrošina labu aizsardzību.
Saskaņā ar testēšanas rezultātiem preparātam ir augstākas pakāpes izturība UV izstarojumam
(pēc akmeņu apstrādi ar preparātu, viņš zem UV staru iedarbības, ilglaicīgi nemainīja savu
dabīgo krāsu). Satur neuzliesmojošu (pie istabas temperatūras), maztoksisko, bez smarža, šķīdinātāju, sakarā ar ko preparāts nav bikstāms lietošanā.
Pielietošanas jomā:
Marmors (šūnakmens), granīts, smilšakmens, kaļķakmens
Aglomerētais vai mākslīgais akmens, betons „terracco”, cements
Tehniskie raksturojumi:
Krāsa
Īpatsvars pie 20°C
PH
Minimālais glabāšanas termiņš

Caurspīdīgs
0,78 +/- 0,02
nav datu
24 mēneši pie 20°C

Lietošanas instrukcija:
Virsmai jābūt tīrai un sausai. Traipiem, pelējumam un mizām jābūt nodalītiem, savādāk pēc
preparāta uzlikšanas vīnus būs grūtāk nodalīt. Preparātu var uzlikt ar suku, veltnīšu un pulverizatoru. Rekomendējam pēc iespējas uzlikt preparātu ar suku nospiežot uz viņu, pie, ka preparāta
iekļūšana akmeņu struktūrā un dobumos notiek labāk. Kā arī iespējams uzlikt preparātu ar bezgaisa pulverizatoru, šajā gadījumā nepieciešams aizpildīt baku ar preparātu un izsmidzināt to uz
attālumā 20-25 cm. Kad preparāts klust par sausu akmeņu virsma būs aizsargāta.
Norādījumi lietošanai:
Rekomendēts uzlikt preparātu līdz akmeņu pilnam piesātinājumam.
Materiāliem ar augstu infiltrāciju rekomendēts atkārtota preparāta uzlikšana pēc 1-2 stundām
pēc pirmās uzlikšanas.
Preparātu nevajag izšķidrināt viņš ir pilnīgi gatavs lietošanai.
Materiālam jābūt pilnīgi sausam pirms preparāta uzlikšanai.
Akmeņu nelieli gabali apstrādei var iekraut preparātā, kā arī preparāta uzlikšanai var
izmantot sūklis, kas bijis pilnīgi uzturēts. pēc kā preparātu ar sūkli vienlīdzīgi uzlikt uz
apstrīdamo virsmu.
Preparāta uzlikšanas gadījumā uz statujām, dekoratīviem elementiem nepieciešams novērotu,
lai dobumus un stūri bija labi apstrādāti ar preparātu.

Virsmām, kuras ekspluatācija notiek intensīvi vai ārējiem virsmām (grīdas, fasādi), aizsarg
impregnēšanu nepieciešams atkārtot vienu reizi 2-3 gados.
Pirms lietošanai nepieciešams uzmanīgi iepazīties ar rekomendācijām uz iepakojumā.
Preparāta patēriņš:
Nopulētas vai noslīpētas (ar instrumentu ar graudainību 800) granīta vai marmora virsmas
aizsardzībai ar preparāta 1 l var apstrādāt vidēji 30-40 m2 un 10-15 m2 ja nepieciešams apstrādāt akmeņus no kaļķu sugās, smilšakmeni vai cementu.
Iepakojums:
Tērauda burka ar apjomu 0,5 l/1 l / 5 l/ 30 l.
Piesardzības mēri:
Aizsargāt no preparāta aci un ādu. Glabāt vietas, kas nav sasniedzamas bērniem. Pirms lietošanas obligāti izmēģināt līdzeklis neliela virsmas iecirknī. Atbilst ES normām. Ražots Itālijā.

