
SMILING HOUSE
GRANIT & MARBLE (concentrate)

Szakipai gránit és márvány impregnálószer koncentrátum

Jellemzők:
Szilán/sziloxán  alapú,  vízzel  hígítható,  oldószermentes  mikroemulzió.  A  hígított,  vizes 
SMILING HOUSE  GRANIT & MARBLE (concentrate) egy általános célú vízlepergető 
szer, mely alkalmas ásványi és alkalikus felületekre egyaránt.

Külső megjelenés átlátszó
Szín sárgától a vörösig
Hatóanyag 
tartalom 100 %

Sűrűség 25 oC-on kb. 0,98 g/cm3

Viszkozitás 7 mm2/s
Lobbanáspont >25 oC

- Vízmentes, oldószermentes mikroemulzió koncentrátum.
- Spontán keverhető vízzel, minden keverő berendezés nélkül.
- Ivóvízzel hígítható.
- A vízzel hígított (aktivált) mikroemulziót 12 órán belül fel kell használni!

Alkalmazás:
A vízzel hígított  SMILING HOUSE  GRANIT & MARBLE (concentrate) általános célú 
impregnáló szer kültéri és beltéri felhasználásra, minden szívóképes ásványi felületre, mint pl. 
terméskő,  tégla,  beton,  mészhomoktégla,  kőporcelán,  gresslap,  ásványi  alapú  festékek,  - 
vakolatok.  Kis  molekula  (SME  –  Silicone  Micro  Emulsio  –  Szilikon  Mikro  Emulzió) 
méretének köszönhetően még olyan kemény ásványi anyagok kezelésére is alkalmas mint a 
gránit vagy a márvány 
Figyelem!  Csak  nedvszívó  felületekhez!  Műgyantával  bevont  márványlapok,  gránitlapok 
kezelésére nem alkalmas!

Tárolás:
A  hígítatlan  SMILING  HOUSE  GRANIT  &  MARBLE  (concentrate) eredeti,  zárt 
edényben  0-30  oC  között,  napfénytől  védve,  legalább  24  hónapig  eltartható  a  címkén 
feltüntetett dátumtól számítottan.  Felhasználás előtt jól felkeverendő. Amennyiben a termék 
eltarthatósági  ideje  lejárt,  úgy  az  anyag  még  jó  lehet,  melyről  előzetes  próbával  kell 
megbizonyosodni.

 
Hígítás, feldolgozás:
Az  SMILING HOUSE   GRANIT & MARBLE  (concentrate) hígításához  megfelel  az 
ivóvíz. Miközben a vizet adagoljuk, gondoskodjunk a gondos keverésről. Az eredmény egy 
nagyon finom eloszlású, opálos emulzió lesz. 
A behígított anyagot 12 órán belül fel kell használni! 
12 óra után ne használjuk fel,  mert  az emulzió  felbomlik  és  fehér  kicsapódást  okozhat  a 
felületen.
Általában  jó  eredményt  érhetünk  el  1:9  –  1:14-es  hígítással  (azaz  pl.  1  liter  SMILING 
HOUSE GRANIT & MARBLE (concentrate)-hez 9 liter vizet adunk).
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A kezelendő felületnek tisztának, szemre száraznak kell  látszania.  A felhígított  SMILING 
HOUSE   GRANIT  &  MARBLE  (concentrate)-t  ajánlatos  ráfolyatással,  ecsettel, 
festőhengerrel, szivaccsal vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg 
a  felületen)  a  kezelendő  felületre  minimum két  (!)  rétegben  felhordani.  Nagyon  kemény, 
alacsony nedvszívású felületeknél ajánlatos az anyagot beleütögetni, „svenkelni” a felületbe. 
A felületet  a  lehető legnagyobb mértékben telíteni  kell  az  anyaggal!  A következő réteget 
minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! 
Már kezelt, száraz felületre nem lehet több réteget felvinni!

Telítés után az esetleg a felületen megülő anyagot, száraz, pormentes jó nedvszívású törlő-
eszközzel  (szarvasbőr,  ruha,  papír  stb.)  le  kell  törölni.  Lassú,  körkörös  mozdulatokkal 
dolgozzunk,  mert  a  gyors  mozgástól  hő  fejlődhet  és  ez  az  oldószer  mellett  a  hatóanyag 
beépülés  előtti  elpárolgásához  vezethet.  Semmi  esetre  se  hagyjuk  az  anyagfelesleget  a 
felületen megszáradni, mert fehér, nagyon nehezen eltávolítható foltokat okozhat.

Tilos nagynyomással, porlasztással – aeroszolként felhordani!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos 
anyagmennyiséget, illetve a kívánt hígítási arányt.

Fontos: Felhordás  előtt  gondosan  takarja  le  az  ablakokat,  illetve  a  nemszívóképes  
felületeket, ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy  
egyáltalán  nem  lehet  eltávolítani.  Amennyiben,  ha  üvegre  fröccsen,  úgy  azt  
szappanos vízzel, vagy ha szükséges oldószerrel azonnal mossa le.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.  
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:
A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.
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