
Impregnētājs akmenim. Tehn. Instrukcija 
 

STRONG 2000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ūdens atgrūdošs impregnētājs akmeņu pastiprināšanai un aizsardzībai 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                               
Produkta apraksts: 
 
     Bezkrāsainu ūdeni atgrūdošs produkts uz siloksana pamata, akmens stiprināšanai un aizsardzī- 
bai. Piemērots fasādes ēku un akmens izstrādājumiem aizsardzībai no ūdens, mitruma iekļūšanas, 
kā arī no skābo lietu bojājumiem. Sniedz stiprinošu iedarbību trausliem un korodējošiem akmeņiem 
(smilšakmenim, kaļķakmenim u.t.t.), kā arī novērš akmens kacināšanu un drupināšanu. Efektīvs arī 
pulētām virsmām. Novērš pelējuma un ziedu rašanos. Ļauj apstrādātajām virsmām “elpot”, reizē 
nodrošina mitruma piekļuves novēršanu. Sniedz labu aizsardzību, neveido plēvveida virskārtu, bet 
gan labi uzsūcas akmenī. Pēc preparāta testēšanas rezultātiem, preparāts ir ļoti noturīgs UV stariem 
(akmens, kurš ir apstrādāts ar šo preparātu, nemaina savu dabīgo krāsu, pat ilgstošais UV staru 
iedarbības rezultātā). 
 
Pielietošana: 
 
          Marmors (travertīns), granīts, smilšakmens, kaļķakmens 
           Aglomerētais un mākslīgais akmens, betons “terraccio”, cements 
 
Tehniskais raksturojums: 
 
Krāsa Caurspīdīgs   
Īpatsvars pie 20°C 0,80 +/- 0,02 
PH nav datu 
Minimālais glabāšanas termiņš 24 mēneši pie 20°C 
 
Lietošanas instrukcija: 
     Virsmai jābūt tīrai un sausai. Pleķiem, pelējumam u.c. netīrumiem jābūt iztīrītiem. Preparātu uz- 
klāt var ar birstītes palīdzību, rullīti vai izsmidzinātāju. Pēc iespējamības, rekomendējas preparātu 
uzklāt ar birstes palīdzību, tāpēc, ka tādā veidā preparāts spēcīgāk iekļūst virsmā. Procedūra atkārto- 
jama vairākas reizes, līdz akmens struktūra ir pilnībā piesūcināta (akmens vairāk neuzsūc preparā- 
tu). Ļaujiet, lai preparāts nožūst, tad akmens virsma būs aizsargāta. Preparāta atlikumu var noņemt 
ar drānu, kura piesūcināta ar „STRANG 2000”. Pēc uzklāšanas, ļaujiet virsmai nožūt 24 st. gaitā 
līdz preparāta pilnai polimerizācijai.  
 
Preparāta izlietojums: 
     Pulētu vai slīpētu virsmu aizsardzībai (ar instrumenta rupjības pakāpi virs 800) marmora un gra- 
nīta apstrādāšanai nepieciešams 1 l preparāta, kas vidēji pietiek 10-15 kv.m. Kaļķu iezu akmeņu, 
smilšakmeņu un cementu apstrādei ar 1 litra preparāta vidēji var apstrādāt 6-10 kv.m. 
  
Iepakojums: 
     Trauks ar tilpumu 1 litrs/4 litri/20 litri. 
 
Drošības pasākumi: 
     Jāuzmanās no preparāta iekļūšanas acīs, vai nokļūšanas uz ādas. Glabāt bērniem nepieejamās 
vietās. Līdzeklis noteikti jāizmēģina uz nelielas tīrāmās platības, pirms preparāta pielietošanas. 
Atbilst ES  normām. Ražots Itālijā. 


