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Natur- und Kunststeinsiegel

Descrierea produsului
Descrierea produsului
Domeniu de utilizare

Impregnare incoloră, cu conținut de solvenți, pe bază de rășini sintetice.
Pentru suprafețe de pietre naturale sau artificiale, absorbante, șlefuite și rugoase, de asemenea
pentru pietre fără suprafețe glazurate.
Prin aplicare rezultă o sigilare incoloră, rezistentă la apă și la murdărire, adecvată tuturor
suprafețelor de pietre la exterior.
Poate fi aplicat pe toate suprafețele noi, sau vechi (curate și uscate).
Prin închiderea ușoară a nuanțelor se înnobilează culorile naturale ale pietrelor.
A nu se utiliza pe pietre lustruite sau pe gresie glazurată!

Proprietăți

 Hidrofob;
 Înnobilează nuanțele;
 Rezistent la intemperii și trafic pietonal.

Nuanțe

Incolor.

Ambalaje/Capacitate
recipient

 5 L;
 1 L.

Depozitare
Asigurarea calității

Se depozitează în ambalajul etanș, la răcoare dar ferit de îngheț.
Termen de valabilitate: min. 2 ani.
Produsele de calitate necesită un control strict a materiilor prime și a prelucrării acestora. Chimiștii
din cadrul companiei asigură această calitate începând de la intrarea materiilor prime până la
ieșirea produselor finite. Societatea Avenarius Agro produce conform sistemului de management
ISO 9001-2015, acreditat de către TÜV, de asemenea a fost acreditată cu certificatul Responsible
Care.

Date tehnice
Consum
Densitate
Punct de aprindere
Diluare

2

0,05 – 0,10 L/m , în funcție.
0,9 kg/l.
+27°C.
A nu se dilua!
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Prelucrare
Pregătirea stratului suport

Ambalajul produsul Natur- und Kunststeinsiegel se agită puternic înainte de utilizare și se aplică
nediluat cu ajutorul unei cârpe moi, cu o pensulă sau rolă, într-un strat uniform și subțire.
A nu se aplica pe suprafețe expuse la razele solare, pericol de formare a condensului și există riscul
formării unor pete gri definitive.
A se evita formarea băltoacelor!
La exterior nu se utilizează la temperaturi mai mici de +10°C (strat suport și aer).
A se evita consumul excesiv, în caz contrar suprafața va prezenta pete gri.

Timp de uscare finală

Suprafața rezistă la ploi după 4 – 6 ore în cazul unei utilizări în condiții de vreme caldă și uscată,
sau după 8 – 12 ore în cazul unei utilizări în condiții de vreme răcoroasă și umedă.

Curățarea uneltelor

Verdünnung 65 sau Reinigungsmittel K.

Recomandări
Dezafectare

Informații suplimentare
Asistență tehnică

Suport tehnic

Se va preda centrelor de incinerare a deșeurilor speciale, sau centrelor de colectare a deșeurilor
problematice. A nu se dezafecta ca și gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape.
Ambalajul cu resturi de produs se dezafectează ca produsul.
A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în
parte.
 0800.800.600
 tehnic@caparol.ro
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