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Knauf Steinsiegel
Ypač aktyvus specialus impregnantas, paryškinantis spalvą

Medžiagos techniniai duomenys

Naudojimo paskirtis

Savybės

Medžiagos sudėtis:

■ Knauf Steinsiegel galima naudoti visiems įgeriantiems, nepoliruotiems natūralaus ir dirbtinio
akmens paviršiams, pvz.: granitui, skalūnui,
marmurui, mozaikiniam betonui, smiltainiui ir
betonui.
■ Naudojamas patalpų viduje ir lauke.

■ Knauf Steinsiegel įsigeria į akmens poras,
sudaro šilkinio blizgesio apsauginę plėvelę ir
paryškina akmens spalvą.
■ Paviršius tampa ne toks teplus, jį lengviau
prižiūrėti.
■ Paruoštas naudoti.

akrilatas,
angliavandeniai

Tankis:                             0,81 g/cm³
pH vertė:                          nėra duomenų
Kvapas:                           silpnas, panašus į
benzino
Spalva:                            bespalvis, skaidrus
Galiojimo laikas:              apie 48 mėnesius
Laikymo sąlygos:

sausoje ir vėsioje, bet
teigiamos temperatūros

Pakuotės:

1 000 ml skardinės
talpyklos su saugiais
kamšteliais, kad
neatidarytų vaikai

Produkto numeris:           146238  

K580.lt Knauf Steinsiegel

Ypač aktyvus specialus impregnantas, paryškinantis spalvą
Darbo eiga

Techninė informacija

Papildomos pastabos

Pagrindo paruošimas

Darbo ir pagrindo
nuo +10 iki +25 °C,
temperatūra:                     vengti tiesioginių
saulės spindulių

■ Priemonė netinkama keramikai, klinkeriui
ir uždarų porų, poliruotiems, labai smulkiai
šlifuotiems ar intensyviai eksploatuojamiems
paviršiams. Kilus abejonių dėl tinkamumo,
rekomenduotina priemonę išbandyti mažame
bandomajame plote.
■ Ant smulkiai šlifuotų paviršių priemonę dengti
tik labai plonu sluoksniu.
■ Naudojant lauke:
vengti žalingo vandens poveikio impregnuotam paviršiui, pvz., dėl plyšių ar iš
pagrindo kylančios drėgmės (tokiu atveju gali
atsirasti pieno baltumo dėmių);
patvarumas lauko sąlygomis yra ribotas (apie
1–2 metai), po to paviršių vėl galima padengti
impregnuojamąja priemone.
■ Nenaudoti ant skiedikliams jautrių pagrindų,
pvz., lako, plastiko.
■ Priemonę galima nuvalyti skiedikliniais
valikliais, pvz., teptukų valiklis.

Pagrindas turi būti švarus, įgeriantis ir sausas.
Dengimas
Produktas tolygiai dengiamas teptuku arba
voleliu. Naudoti švarius įrankius. Vengti priemonės
putojimo ir balų susidarymo. Dengimo procesas
panašus į lakavimą. Po maždaug 60 min. ant
impregnuoto paviršiaus galima vaikščioti.

Džiūvimo laikas /
galima vaikščioti po:           apie 60 minučių
Skiedimas:

naudojamas
neskiestas

Išeiga:                  

apie 10–20 m²/l

Atsparumas temperatūrai:                             
nėra duomenų

+370 5 213 2222
www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik
Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

info@knauf.lt

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222
UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius
gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas
autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

