Obj. č.

705

Sopro MNF 705
NatursteinFarbvertiefer
K přímé spotřebě dodávaný impregnační prostředek na siloxanové bázi se
speciálními látkami zaručující zvýraznění barevného tónu, obsahující
organická rozpouštědla.

§
§
§

pro savé a pórovité mramory, přírodní kámen a betonové dlaždice
odpuzuje vodu, nečistoty a usnadňuje čištění
netvoří lesklý povrch

Pro zvýraznění barevného odstínu obkladů a dlažeb na stěnách, podlahách, chodbách, vstupních
místností, teras apod. Po vyschnutí je bezbarvý.

Oblasti použití

Určený pro hodně savé, pórovité přírodní kameny se štípaným, řezaným, broušeným a žíhaným
povrchem.
Např. granit, rula, porfyr, mramor, vápenec, břidlice, betonová dlažba a vymývaný beton
Vhodný do interiérů i exteriérů.

Barva
Hustota
Obsažené látky
Doba schnutí

bezbarvý
cca. 0,85 g/cm³
Přes 30% alifatických uhlovodíků, siloxany

Cca. 30 min.

Spotřeba

cca. 10m² /litr v závislosti na savosti dlažby

Skladování

V suchu, uzavřených obalech, chránit před mrazem.

Skladovatelnost

cca. 3 roky.

Forma dodávky

Láhev 1 litr (4 kusy v kartonu)

-

Vlastnosti

Podklady

vsaje se do podkladu

-

vytváří vodoodpudivý a nečistoty odpuzující povrch

-

barva a struktura se oživuje

-

netvoří žádný film

-

paropropustnost zůstává zachována

-

povrch není citlivý na znečištění a skvrny

-

usnadňuje čištění

-

drsnost povrchu zůstává nezměněna

Podklad musí být být schopen přijmout prostředek, čistý a bez skvrn, zároveň úplně vyschlý. Nesavé
podklady jako např. leštěné nebo slinuté materiály (Klinkery, kamenina apod.) se nesmí tímto
prostředkem ošetřit. Pro leštěné a velice jemně broušené přírodní a betonové dlažby je nutné ošetřit
jiným prostředkem, který je určen pro tyto materiály. Na jemně broušené podklady nanášíme velice
tenkou vrstvu.
V každém případě doporučujeme vždy provést zkušební vzorek.

Zpracování

Sopro MNF 705 se nanáší rovnoměrně na čistou a suchou dlažbu pomocí čistého válečku nebo štětce.
Nezpracovávat na přímém slunce při teplotách pod +5°C a nad +25°C. Na silně savé podklady lze
nanést dvě vrstvy prostředku. Prostředek nesmí vytvořit na povrchu film tzn. přebytečný materiál je
nutné před zaschnutím setřít hadrem.
Pracovní náčiní omývat ředidlem.

Trvanlivost
Upozornění

V interiérech při správném čištění neomezená. V exteriérech zůstane zvýrazňující účinek podle
podkladu a povětrnostních vlivů cca. 1 – 2 roky, špínu odpuzující účinek cca. 5 – 7 let.
Používat pouze na úplně vyschlé podklady (u nově položených dlažeb a obkladů nanášet za 8 týdnů,
jinak např. po dešti počkat několik dnů). Sklo, leštěné plochy, dřevo a lakované materiály, umělé
materiály a ostatní citlivé plochy se musí chránit před úkapy.
Při zpracování je nutné intenzivně větrat, nepoužívat otevřený oheň.
Při práci s výrobkem se řídit podle pravidel pro zacházení se stavebními látkami/chemikáliemi.
Chránit před dětmi.

Upozornění pro Vaši
bezpečnost

Značení: symboly: Xn Zdravý škodlivý, N Nebezpečný pro životní prostředí.
Přiřazené R-věty: R 10 Hořlavý. R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. R 37 Dráždí
dýchací orgány. R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí. R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Přiřazené S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte páry, S 24 Zamezte styku
s kůží. S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobku. Představují všeobecné pokyny na základě našich zkušeností a testů a nepřihlíží ke
konkrétnímu případu aplikace. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu. V případě potřeby se prosím obraťte na náš technický
poradenský servis.
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