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KR 33
Odpudzovač vody a oživujúci efekt.
KR 33 je všestranným ochranným prostriedkom na báze rozpúšťadiel, má dobrú schopnosť prenikania do
hĺbky materiálu. Vyznačuje sa intenzívnym oživujúcim efektom prírodného sfarbenia („mokrý efekt“)
ošetrovaných materiálov a výbornou nepriepustnosťou a odpudivosťou vody vďaka prítomnosti organo –
silikónových zmesí. Je to impregnačný ochranný prostriedok, nie je filmotvorný a zaručuje dlhú životnosť
dosiahnutého efektu v čase.
Funkcia: Odpudzovač vody a impregnácia s oživujúcim efektom na lesklý mramor a žulu (nie na
neopracovaný alebo flambovaný). Nebráni prirodzenej priedušnosti materiálov.
Línia: Ochranný prostriedok

Profesionálny použitie

Indikácie: Ošetrované povrchy sa stávajú vodou a špinou nepriepustné. KR 33 oživuje farby a vyrovnáva
stupeň lesku (nepoužívať, ak sa nechce zosilniť farebný odtieň). Nechráni pred kyslými látkami.
Materiály: Všetky absorbujúce prírodné kamene: lesklý mramor a žula
Spôsob použitia: Produkt je pripravený na použitie. Aplikovať produkt taký aký je a nechať impregnovať
materiál podľa jeho pórovitosti. Prípadné prebytočné množstvo sa musí odstrániť handrou, tak aby sa
nevysušilo na povrchu. Pri veľmi pórovitých materiáloch (po vysušení) môže byť nutné zopakovať operáciu.
Dôležité: Nenechávať produkt, aby sa vysušil na povrchu. V každom prípade odstrániť prebytočný produkt
bielou bavlnenou handrou.
Test: Vždy vykonať predbežný test na malej ploche povrchu s cieľom určenia spotreby, času sušenia a po
vysušení dosiahnutého estetického efektu a skutočne dosiahnutého stupňa ochrany.
Zloženie: Obsahuje rozpúšťadlá a silikónové zmesi.
Technické údaje: Čas sušenia: 20 – 40 min (podľa podmienok okolitého prostredia a typu materiálu).
Produkt nie je absolútne filmotvorný, nevytvára vrstvu. Menlivá spotreba podľa pórovitosti materiálu: medzi
50 – 200 g/m2.
Poznámky: Produkt na báze rozpúšťadiel: horľavý. Odporúča sa použitie rukavíc a aplikácia v dobre
vetraných priestoroch. Ďalšie informácie je možné odvodiť z etikety a z relatívneho bezpečnostného listu.
Dôležité: Aplikovať na úplne čisté a suché povrchy bez mastných látok. Aplikovať iba na leštené materiály,
nie neopracované alebo flambované. Nepoužívať na biely alebo veľmi svetlý mramor; v takýchto prípadoch
používať Imperston alebo Ever Clean. V prípade akýchkoľvek pochybností vždy vykonať predbežný test.
Obmedzenia zodpovednosti: Uvedené informácie sú odvodené z bibliografie alebo z našich laboratórnych
skúseností a treba ich brať do úvahy ako orientačné indikácie a nepredstavujú formálnu záruku. Čo sa týka
zodpovednosti za závadné produkty, po vyšetrení závady, zodpovednosť je obmedzená na nákupnú cenu

produktu. Naopak neprijíma sa žiadna zodpovednosť za nejasné alebo jednoznačné škody vyplývajúce z
použitia produktu mimo našej priamej kontroly.

PRED APLIKÁCIOU VŽDY VYKONAŤ PREDBEŽNÝ TEST

