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Techninių duomenų lapas

Marmor- & Granit-Imprägnierung
Marmuro ir granito impregnavimo priemonė
Produkto aprašymas

Marmuro ir granito plytelių bei jų cementinių siūlių impregnavimo priemonė.
Priemonė įsiskverbia į įgeriančio paviršiaus kapiliarus. Ten suformuoja
ypač ploną plėvelę, kuri neleidžia vandeningiems ir riebiems nešvarumams
įsiskverbti. Taip stipriai palengvinama tokių paviršių priežiūra ir valymas.
Nekeičia spalvos ir nesuteikia paviršiui blizgesio.

Sudėtis

Savybės
■ Labai veiksminga ilgalaikio poveikio impregnavimo priemonė.
■ Atstumia vandenį ir riebalus.
■ Tinka virtuvėms ir sanitarinėms zonoms.
■ Galima impregnuoti siūles (netinka epoksidinės dervos siūlių užpildams).

Medžiagos pagrindą sudaro: polimerai, pagalbinės medžiagos.

■ Paruošta naudoti.

Sandėliavimas

■ Be tirpiklių.

Laikyti sausoje ir vėsioje, tačiau nuo šalčio apsaugotoje vietoje, sandariai
uždarytoje originalioje pakuotėje. Galioja mažiausiai 24 mėnesius nuo
pagaminimo datos.
Pakuotė

Prekės kodas

1000 ml

146236

Tiekimo forma: 1000 ml PE butelis su nuo vaikų apsaugotu dangteliu.
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Naudojimas

Papildomi nurodymai

■ Paruošta naudoti, specialios paskirties impregnavimo priemonė be tirpiklių.

■ Priemonė įsigeria į įgeriantį paviršių ir kapiliaruose suformuoja labai ploną
plėvelę. Ji sumažina vandens, riebalų ar nešvarumų įsigėrimą. Paviršiaus
išvaizda nepasikeičia arba pasikeičia nežymiai. Neblizga. Galima šiek
tiek paryškinti spalvą. Jei reikia, pirmiausia išbandyti mažiau pastebimoje
vietoje.

■ Apsaugo įgeriančius paviršius, ypač virtuvėje ir sanitarinėse patalpose.
■ Galima naudoti ant visų švarių ir sausų paviršių iš dirbtinio ir natūralaus
akmens, pvz.: marmuro, granito, Solnhofener klinties plokščių, travertino,
mozaikinio betono ir pan. paviršių.
■ Tinka vidaus patalpoms ir išorei.

Darbo eiga
Pagrindas

Marmor- & Granit-Imprägnierung impregnavimo priemonė gali būti
naudojama tik ant visiškai išdžiūvusio pagrindo, t. y. sausas turi būti ne tik
paviršius, bet ir visa plytelė. Nešvarumus pašalinti tinkamu valikliu, pvz.,
specialiu marmuro ir granito valikliu Marmor- & Granit-Reiniger.

■ Nuo neįgeriančių pagrindų, pvz., glazūruotų plytelių, nuvalyti sausu
skudurėliu.
■ Apsauginis poveikis nuo dėmių pasireiškia po 24–48 val. Tuo laikotarpiu
saugoti paviršių nuo vandens, riebalų ir pan.
■ Daugiau patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie produktus
rasite mūsų interneto svetainėje www.knauf.lt.

Impregnavimas

Neskiestą Marmor- & Granit-Imprägnierung priemonę tolygiai ir gausiai
dengti teptuku arba voleliu, keletą kartų gerai paskirstant. Jeigu reikia, ant
stipriai įgeriančių paviršių dengti keletą kartų. Neleisti, kad priemonės likučiai
išdžiūtų ant dengiamo paviršiaus, visiškai nuvalyti per maždaug 20 min., nes
priemonei sukietėjus jos nebebus galima nuvalyti.
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Pastabos

Šiame techninių duomenų lape nurodoma medžiagos
paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau
jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties.
Darbus būtina vykdyti vadovaujantis darbų saugos bei
higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina produkto kokybę,
tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu
kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti produktą
ir atlikti bandomuosius darbus. Čia pateikta informacija
neatleidžia pirkėjo nuo pareigos patikrinti medžiagos
tinkamumą pagal numatytą naudojimo paskirtį. Dėl skirtingų
naudojimo sąlygų ir skirtingų sąlygų statybų objektuose
duomenys negali būti taikomi visuotinai.
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Techniniai duomenys
Pavadinimas

Vertė

Darbinė ir pagrindo temperatūra

nuo 10 iki 25 °C

Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po

apie 20–30 min., galutinis rezultatas pasiekiamas po 24–48 val.

Skiedimas

naudoti neskiestą

Atsparumas temperatūros poveikiui

saugoti nuo užšalimo

Tankis

1,00 g/cm3

pH vertė

apie 4,9

Kvapas

specifinis

Išvaizda

bespalvė, pieniška

Atliekų šalinimas

Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos (tensidai) yra biologiškai
skaidžios, atitinka ploviklių reglamento (EB) Nr. 648/2004 reikalavimus.
Priemonę galima praskiesti ir pilti į nuotekas. Butelis pagamintas iš plastiko,
gali būti perdirbamas. Išplautą talpyklą galima išvežti į atliekų surinkimo
vietas („žaliąjį tašką“).

Saugos nurodymai

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 – Saugotis, kad
nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. EUH208 – Sudėtyje yra 5- Chlor2-methyl-2H-isothiazol-3-on ir 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) mišinys.
Gali sukelti alerginę reakciją. EUH210 – Saugos duomenų lapą galima
gauti paprašius. Produkto galiojimo trukmei užtikrinti, reglamentas (ES) Nr.
528/2012.
ADR/RID. Pavojaus ženklai: netaikoma.

Medžiagos išeiga
Išeiga
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UAB „Knauf“
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.
Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos
sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

