
 

 
Soluţie de protecţie la pătare 
pentru mozaic 

 

Agent de impregnare hidrofug şi oleofug 
 

 

Noi asigurăm garanţia pentru compoziţia ireproşabilă a materialului nostru, dar nu preluăm răspunderea 
modului de aplicare al acestuia, datorită varietăţii modurilor de lucru pe şantiere. Aplicaţi în principal 
pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Agent de impregnare hidrofug şi oleofug pentru protecţia de durată a gresiei porţelanate şi a ceramicii 
neglazurate. Protejează suprafața împotriva pătrunderii apei, uleiului, grăsimii și murdăriei, la cel mai înalt 
nivel. În cazul în care efectul se diminuează, se va re-impregna suprafața curată. Invizibil. Transpirabil. 
Pentru interior şi exterior. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Aplicaţi în principal pe o suprafaţă de probă şi testaţi. Deconectaţi încălzirea prin pardoseală cu 12 ore 
înainte de tratarea acesteia. A se agita înainte de utilizare. Aplicaţi, cu ajutorul unei lavete care nu lasă 
scame, un singur strat omogen pe suprafaţa uscată (timpul de uscare pentru montajul cu adeziv este de 
cel puţin 2 săptămâni şi pentru montajul cu mortar de cel puţin 4 săptămâni) şi curat (fără urme de 
grăsimi, ulei, praf etc.). Materialul neresorbit după ca. 60 de minute va fi îndepărtat. Pavajul uscat este 
practicabil după aproximativ 6 ore, respectiv este protejat după 48 ore. 
SUPRAFEŢE LUSTRUITE: 
Urmele uscate se vor dizolva după cel puţin 24 de ore cu ajutorul unei lavete umezite în dizolvant de 
curăţare şi se vor îndepărta apoi prin frecare cu o lavetă uscată. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată. H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate provoca 
somnolenţă sau ameţeală. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P101 Dacă este necesară 
consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi 
alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un 
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P403+P235 A se depozita într-un spaţiu bine 
ventilat. A se păstra la rece. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul conform regulamentelor locale. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aprox. 36 de luni. Închideţi imediat ambalajele parţial rupte. 
 
CONSUM: 
1 litru este suficient pentru aproximativ 30-50 m², în funcţie de capacitatea de absorbţie. 
 
CONŢINUT: 
0,5 L, 1 L. 
 


