ČIŠTĚNÍ ∙ OŠETŘOVÁNÍ ∙ ÚDRŽBA
Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST OCHRANA SPÁROVACÍ HMOTY REF: 15/.6
LTP OCHRANA SPÁROVACÍ HMOTY
LTP OCHRANA SPÁROVACÍ HMOTY vytváří bezbarvou bariéru a
pomáhá chránit pórovité spárování na stěnách a podlahách před
vniknutím vody, nečistot, mastnoty a vodního kamene, přičemž
usnadňuje udržování čistoty ošetřených povrchů. Ideální pro
použití ve vydlážděných sprchách a sprchových koutech. Tento
produkt používaný jako „krycí nátěr“ představuje snadný způsob
další ochrany přírodního kamene a všech ostatních druhů povrchů.
Postřik z většiny povrchů úplně zmizí a nezanechá žádné
reziduum, které se obtížně odstraňuje. Při ošetřování pórovitého
kamene a před aplikací prostředku LTP ochrana spárovací hmoty
se pro dosažení nejlepšího výsledku doporučuje použít tekutý
impregnační prostředek jako např. LTP Mattstone nebo LTP Colour
Intensifier. Vhodný pro ošetření vnitřních i venkovních
povrchů.

Pokyny pro použití:
Oblasti, které se mají ošetřit, musíte očistit. Starší kontaminované
a špinavé spárování by se mělo vyčistit prostředkem LTP Grimex a
potom důkladně opláchnout. Nově spárované povrchy by se měly
nechat 20–30 minut vyzrát a před aplikací by měly být čisté a bez
prachu. Před aplikací na celé ploše produkt vždy vyzkoušejte na
nenápadném místě. Nádobu důkladně protřepte. Stříkejte
rozmáchlým pohybem 15–20 cm od povrchu. Zaschlý na dotek do
5 minut. K plnému zatížení připraven po 2–3 hodinách po
dokončení ošetření. Ve vlhkých prostorách, jako jsou vydlážděné
sprchy a sprchové kouty je potřeba nechat přípravek vyzrát 24
hodin. Po aplikaci proveďte test s malým množstvím vody, a pokud
bude voda absorbována, bude třeba druhý nebo i třetí nátěr
pro dosažení maximální ochrany. Používejte v otevřených nebo
dobře větraných prostorách. Pro cirkulaci vzduchu otevřete okna a
použijte ventilátory, pokud je to možné. Doporučujeme vždy
používat vhodný respirátor. Přestřik na vysoce leštěný porcelán
nebo kámen a na vysoce glazované povrchy může někdy zanechat
nepatrné zbytky, které v tomto případě je třeba do 5 minut setřít.
Houževnaté zbytky na povrchu lze odstranit aplikací většího
množství prostředku LTP Grout & Tile Protector, který je třeba
potom hned vyleštit.
Nestříkejte na akrylátové nebo mořené plochy jako skříně a
mořené dřevěné podlažní lišty. Tyto plochy před aplikací zakryjte.

Vydatnost:
600 délkových metrů v závislosti na velikosti spáry a počtu
požadovaných nátěrů.
5–25 čtverečních metrů dlaždic a spárovací hmoty v závislosti na
pórovitosti a počtu požadovaných nátěrů.

Informace pro skladování:
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.

Údržba:
Nepoužívejte hrubé abrazivní čisticí prostředky. Ošetřené oblasti
čistěte vodou a měkkým saponátem s mírně neutrálním pH jako
např. LTP Waxwash nebo LTP Stonewash. Pro odstranění
houževnatých povrchových skvrn v některých případech třeba
použít silnější čisticí prostředek a v tomto případě je třeba ošetřené
oblasti znovu natřít.

Před použitím důkladně protřepte.

Zdraví a bezpečnost:
Extrémně hořlavý. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní
organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a
závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů
zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte
styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. Používejte
pouze v dobře větraných prostorách. Tlakový obal: chraňte před
slunečním svitem a nevystavujte teplotám překračujícím 50 °C.
Po použití nepropichujte ani nespalujte. Nestříkejte do
nechráněného plamene nebo na jakýkoli rozžhavený materiál.

Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento
materiál je třeba používat s ohledem na místní
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.
V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet
v nenápadné oblasti.
POUŽÍVEJTE DLE POKYNŮ
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Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb....
INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,
Czech Republic T: 00420773450793
Červenec 11
E: info@interierstone.cz

W: www.interierstone.cz

