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LTP MPG 
 

Vydatnost: 
 Prostředek na leštěné obklady a dlažby. 

Vhodný pro vnitřní a venkovní použití. 
Impregnační prostředek pro leštěný porcelán, mramor, 
vápenec, břidlici a žulu. 
Bezbarvý a snadno použitelný impregnační prostředek. 
Vhodný pro leštěné podlahy, zdi, pracovní desky a krby. 
Nezmění leštěný vzhled povrchu. 
 

Přibližně 10–30 čtverečních metrů/litr v závislosti na 
pórovitosti povrchu. 
 

Pokyny pro použití: 
 Zajistěte, aby byl povrch čistý, suchý a bez nečistot. Je-li 
třeba, nejprve povrchy očistěte prostředkem LTP Grimex a 
nechejte zcela vyschnout. POZN.:  Před aplikací prostředku je 
důležité odstranit z povrchu porcelánu veškerou stávající 
impregnaci nebo vosk aplikovaný výrobcem. Nanášejte řídce 
a rovnoměrně pomocí měkkého hadříku nebo houby. Během 
20 minut, dokud je nátěr na povrchu ještě mokrý, použijte 
čistý suchý hadr nebo lešticí stroj a dobře vyleštěte. Nechejte 
4 hodiny schnout a potom na více porézní povrchy stejným 
způsobem aplikujte druhý nátěr. Je důležité, abyste 
nezapomněli odstranit z povrchu veškerý přebytek a dobře 
vyleštili mezi každým nátěrem. Neaplikujte při teplotách 
překračujících 25 °C. Používejte jen v dobře větraných 
prostorách. Zajistěte, aby podlahové vytápění bylo vypnuto.  
Nadměrně aplikovaný a neleštěný vyschne a na povrchu 
zanechá mastné reziduum. Pro jeho odstranění použijte 
lakový benzín nebo trochu více aplikovaného prostředku a 
hned potom vyleštěte. Nemáte-li jistotu ve správné aplikaci, 
vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě, než jej začnete 
aplikovat po celé ploše. Ošetřené plochy by měly být 
dostatečně suché pro chůzi asi za 4 hodiny, ale zcela 
voděodolné budou až za 3 hodiny.  

 

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

Údržba: 
 
LTP Waxwash použijte na podlahy a LTP Stonewash na 
stěny. Pro houževnaté povrchové škrábance použijte 
prostředek LTP Grimex, avšak v tomto případě asi bude 
třeba ošetřené oblasti znovu natřít. Pro běžnou údržbu 
nepoužívejte čisticí prostředky se silným bělicím činidlem. 

 

Obsahuje: lakový benzín (benzinová frakce (ropná), 
hydrogenačně odsířená, těžká (obsah benzenu je <0,1 %).  
Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008. 
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích 
cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy s 
dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte na uzamčeném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy 
– Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S 
KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte odevzdáním ve sběrně 
nebezpečných odpadů. 

 

Health & Safety: 

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. 

 

TECHNICKÝ LIST MPG REF: 21/5/1/.5 
 

 

 

Organické těkavé látky (VOC) 
Limitní hodnota EU pro tento 

produkt (Kat A/h) 750 g/l (2010) 
Tento produkt obsahuje max. 710 

g/l VOC 

 

UN1300 

 

POZOR 

 
Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb.... 

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,  
Czech Republic T: 00420773450793 
 

E: info@interierstone.cz  W: www.interierstone.cz 

 

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky. 


