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Импрегниращ препарат за камък



Чист, безцветен, еднокомпонентен акрилен лак за камък. Нанася се на каменни повърхности и върху 
естествени и изкуствени конструктивни материали (камък, мрамор, варовик, тухли, керамика, цимент 
и др.) за вътрешни и външни повърхнини. Защитава ефективно и подобрява окончателната повърхност.

Чист, безцветен, еднокомпонентен акрилен лак за камък. Нанася се на каменни повърхности и върху 
естествени и изкуствени конструктивни материали (камък, мрамор, варовик, тухли, керамика, цимент и 
др.) за вътрешни и външни повърхнини. Защитава ефективно и подобрява окончателната повърхност.

ÎÏÈÑAÍÈÅ -

ÓÏÎTÐÅÁA

ÎÏÈÑAÍÈÅ

водоразтворим, без мирис, импрегниращ препарат за камък. Специална смес от силани-силоксани. 
Предпазва абсорбиращо-порестите повърхности от влага, водоустойчив,  проникване на вода и отлична 
устойчивост на масла. Нанася се един слой, не образува филм и затова не пожълтява и не променя 
външния вид на обработената повърхност.

ÎÏÈÑAÍÈÅ -

ÓÏÎTÐÅÁA

Преди нанасяне, повърхността трябва да бъде почистена от масла, парафини и други смазки. 
Повърхността трябва да се остави да изсъхне ако е мита.
SMALTON се нанася еднакратно. 
Инструментите се почистват веднага след работа с разредител за четка  на CHROTEX, сапун и вода. 

ÍÀÍÀÑßÍÅ

Повърхността трябва да се изтърка и прахта да се премахне. Ако повърхнината е била мита 
предварително, то тя трябва да бъде изсушена добре преди нанасянето на лака. Смесете 2А:1В обемни 
единици и бъркайте непрекъснато. Живота на сместа е 4.5-5.5 часа при 20°С. SMALTOVER  се нанася 
двукратно. Втората ръка се полага 24 часа след първата. Не е необходимо разреждане.
Инструментите се почистват веднага след работа с разредител S-1701 на CHROTEX, сапун и вода.

Преди прилагането, повърхността се почиства основно от прах, масла, мазнини, стар лак, остатъци от 
боя и др. Не изисква разреждане. Нанесете един срой ULTRASTONE AQUA в достатъчно количество, така 
че да може лесно да се разстеле. Разнесете на кръст и оставете да попие. При силно абсорбиращи 
повърхности, нанесете втори слой веднага след първия докато е все още е мокър.

ÍÀÍÀÑßÍÅ

ÍÀÍÀÑßÍÅ

В кутии от 0.75 Lt. и 2.5 Lt.ÎÏÀÊÎÂÊÀ

В кутии от 0.66 Kg компонент А и 0.33 Kg компонент В.

Предлага се в кутии от 0.75 Lt и 2.5 Lt.

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

ÎÏÀÊÎÂÊÀ

На прах: 12±4 мин. 
Напълно сух: 18±5 мин. Времето за съхнене се увеличава при ниски температури и висока влажност.

Cух на допир 15±5 минути. Следващ слой при необходимост веднага след на първата ръка.

ÑÚÕÍÅÍÅ

ÑÚÕÍÅÍÅ

На прах: 60±10 мин. 
Напълно сух: 6±1/2 часа. Повторно нанасяне след 24 часа.

ÑÚÕÍÅÍÅ

ÇÀÁÅËÅÆÊÈ SMALTON не се препоръчва за употреба върху повърхнини по които ще се ходи, за целта е по-подходящ 
SMALTOVER.

ÇÀÁÅËÅÆÊÈ

ÇÀÁÅËÅÆÊÈ

1. Повърхностите могат да се ползуват 2 дни след нанасянето на SMALTOVER.
2. SMALTOVER трябва да се нанася върху напълно суха повърхност и ниска влахност на въздуха.

9-11 m²/Kg за ръка.

10±2 m²/Lt в зависимост от порестата структура на повърхността.

1. ULTRASTONE AQUA е водоотблъскващ препарат, който оставя повърхността да диша.
2. Най-голямото проникване на продукта се получава, когато повърхноста е възможно най-суха.
3. За повърхности изложени на неблагоприятни атмосферни условия се препоръчва да се нанесе 
допълнителен слой веднага след абсорбцията на първия.

ÐÀÇÕÎÄ

ÐÀÇÕÎÄ

5-7 m²/Lt за ръка.ÐÀÇÕÎÄ
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