INFORMACJA O PRODUKCIE
STEINFIX
ochronna impregnacja do kamienia
Art. nr 276
WŁAŚCIWOŚCI
Impregnat na bazie wody, nie zawierający niebezpiecznych rozpuszczalników, niepalny i pozbawiony
silikonu.
STEINFIX impregnuje i chroni wszystkie rodzaje kamienia, wszelkiego rodzaju płytki, np. płytki gliniane,
glazurowane, nawet marmur może być traktowany preparatem STEINFIX. Nadaje się również do
mineralnych materiałów budowlanych wszelkiego rodzaju, takich jak beton, kamień naturalny i sztuczny,
gazobeton, piaskowiec wapnisty, mur ceglany, nieglazurowane wyroby gliniane, cement włóknisty itd.
Nawet same fugi nie przyjmują brudu.
STEINFIX zamyka pory kamienia z zewnątrz w taki sposób, że nie przyjmuje on już brudu, jednak nadal
funkcjonuje wymiana powietrza. Traktowany preparatem materiał nadal „oddycha”.
STEINFIX uniemożliwia wnikanie zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, i można je łatwo usunąć. Nawet
olej nie powoduje już brzydkich plam, ponieważ pozostaje na powierzchni i przez to nie wiąże się z
kamieniem. Nie wnika wilgoć. N powierzchniach potraktowanych preparatem STEINFIX nie trzyma się
nawet guma do żucia! STEINFIX przywraca materiałowi naturalną strukturę i kolor, nie powodując przy
tym powstawania nienaturalnego połysku.
STEINFIX nie jest produktem niebezpiecznym i nie wymaga oznaczania.
ZASTOSOWANIE:
STEINFIX znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba ochronić i zaimpregnować powierzchnie
taflowe i podłogi z kamienia, jak np. wjazdy na podwórka, tarasy, posadzki hal, garaże, miejsca
parkingowe itp. Doskonale nadaje się też do wnętrz, w mieszkaniach, gdzie nie jest pożądany wysoki
połysk, lecz struktura i intensyfikacja kolorów. Stosowany tam, gdzie wymagana jest ochrona, np.
spowodowana trzymaniem zwierząt, ponieważ preparat ten zapobiega wnikaniu kwasów, takich jak mocz,
soki, wino itd.
Do regularnej pielęgnacji polecamy nasz uniwersalny środek czyszczący COVER-KONZ lub nasz środek
do czyszczenia płytek ZITRO-SAN.
DOZOWANIE:
Czystym preparatem STEINFIX spryskać dokładnie oczyszczone powierzchnie i rozprowadzić miękką
ściereczką lub mopem. Podłoga musi najpierw dobrze wyschnąć, zanim zacznie się po niej chodzić.
Można nanosić metodą rozpylania, malowania pędzlem lub zanurzania.
Zużycie zależy od nasiąkliwości podłoża.
Prezes: Henz Macierzynski, HRB (KRS): 3457, Amtsgericht Böblingen, NIP UE: DE146151251
Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach
laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania
produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

