SMILING HOUSE
STONE VARNISH
Kőlakk
Jellemzők:
A SMILING HOUSE STONE VARNISH alkil-szilikongyanta, alkid-uretángyanta stoddard
oldószerben oldva. Különleges felület fényesítő ásványi építőanyag és fa felületekhez.
Külső megjelenés
Opálos, barnás
Sűrűség 25 oC-on
kb. 09 g/cm3
Lobbanáspont
21-55 oC
Oldószer
Szintetikus hígító
-

egykomponensű rendszer
időjárási hatásnak ellenáll

Alkalmazás:
A SMILING HOUSE STONE VARNISH kül- és beltéren egyaránt felhasználható, kő, műkő, beton,
tégla és fa felületek vízlepergető védelmére. A lakkbevonat csillogó, fényes hatást kölcsönöz a kezelt
felületeknek. Függőleges falfelületekhez ajánljuk, mert esetleg csúszásveszélyt okozhat
járófelületeken, de amennyiben próbakezelést végzünk és az nem igazolja a csúszásveszélyt úgy
alkalmazhatjuk kevésbé igénybevett (csak gyengén kopásálló!) vízszintes felületeken is. A termék
szilikon lakkot tartalmaz. Felhordásával a kezelt felületek egy speciális bevonatot kapnak. A bevonat
ellenáll az időjárás viszontagságainak, vízlepergető, UV álló, ezáltal segít a kezelt felületek eredeti
szépségét hosszú időn át megőrizni. A védelemnek köszönhetően a felületek nem fakulnak,
nehezebben koszolódnak, könnyebb a tisztántartásuk, használatával elkerülhetőek a tél okozta károk
(felfagyás, repedezés, mállás). Olyan helyeken alkalmazzuk, ahol nem szükséges a fal, felület
lélegzése, mert a szer lezárja a felület kapillárisait.
Tárolás:
Eredeti, zárt edényben, 5-30 °C között tárolva 24 hónapig őrzi meg szavatossági idejét. Hosszabb
ideig történő tárolás esetén a termék alkotóelemei szétválhatnak, ezért felhasználás előtt minden
esetben keverjük fel! Használat után a terméket, eredeti edényébe, hermetikusan vissza kell zárni.
Feldolgozás:
A kezelendő felületnek mindenféle szennyeződéstől mentesnek, portalannak és szemre száraznak
kell lennie. A termék felhasználható hígítás nélkül is, de jó minőségű szintetikus hígítóval
hígíthatjuk igény szerint, maximum 50 %-os arányig. Felhordható ecsettel vagy szórással (szórás
esetén jó minőségű szintetikus hígítóval 5-10 % arányban hígítsuk). Két rétegben kell felhordani, a
két réteg felhordása között legalább 12 óra várakozási időt tartsunk. A kezelendő felület nem lehet
átforrósodva! Csapadékmentes időben +10-30 oC hőmérsékleti tartományban használható fel.
Használat előtt mindig végezzünk próbakezelést egy eldugott helyen!
Kiadósság:
1 liter anyag 10-15 m2 kőfelület, kezelésére elegendő.
A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük,
pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.
Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!
Biztonsági intézkedések: A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.
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