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AGER 

 
 
Suteikia „šlapią“ efektą marmurui, granitui, travertinui 

 
Skiriamosios savyb÷s 
AGER suteikia ilgalaikį „šlapią“ efektą įvairių rūšių natūraliam akmeniui. Rekomenduotinas degintiems, 
gruobl÷tiems ar sm÷liuotiems paviršiams. Preparatas taip pat  apsaugo akmens paviršių nuo vandens 
įgeriamumo, riebalinių d÷mių ir „graffiti“. Veikiamas tiesioginių saul÷s spindulių preparatas nepakeičia 
spalvos.  
 
Tinkamas vidaus ir išor÷s darbams.  

 
Naudojimas 

� Pirmą kartą naudojant AGER prieš tai išbandykite ant nedidelio akmens gabal÷lio. 
� Preparatas kempine ar audeklo skiaute paskirstomas ant sauso ir švaraus akmens paviršiaus. Vanduo, 

dulk÷s bei kiti nešvarumai gali įtakoti  rezultato efektyvumą.   
� Siekiant geresnio rezultato rekomenduojama preparatu paviršių padengti du kartus. Prieš naudojant 

antrą kartą reik÷tų palaukti kelias minutes. 
� Naudokite tokį AGER kiekį, kuris gal÷tų visiškai įsigerti. Bet koks preparato perteklius ant akmens 

paviršius palieka nežymų blizgesį ir lipnią pl÷velę. D÷l šios priežasties neįsig÷rę likučiai tur÷tų būti 
nedelsiant nuvalyti. 

� Impregnuojant grindis, rekomenduotina palikti džiūti 24 valandoms. 
� Po naudojimo gerai uždarykite indą.  

 
 
Saugojimas 
AGER  turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra nuo 18º iki 
25ºC. Saugoti nuo įvairių šilumos šaltinių, dr÷gm÷s bei tiesiogin÷s saul÷s šviesos. Esant palankioms sąlygoms 
produktas nepraranda savo savybių 24 m÷nesius nuo pagaminimo datos nurodytos ant taros. Pasibaigus 
garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti, tačiau reikia tur÷ti omenyje, kad jos poveikis gali 
būti ne toks efektyvus. 
 

Sauga 
R10 Degus 
R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučiams. 
S13 Preparatą laikyti atokiai nuo maisto produktų ir pašarų. 
S43 Gaisro atveju naudoti putas, miltelius, anglies dioksidą. Nenaudoti vandens čiurkšl÷s. 
S62 Prarijus, neskatinti v÷mimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę. 
 
Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilk÷ti 
apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama valgyti, 
gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu.  
 
Pirmoji pagalba: 
AKYS: gausiai plaukite akis švariu vandeniu maždaug 15 minučių. Būtinai kreipkit÷s į gydytoją. 
ODA: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite pažeistas kūno dalis dideliu kiekiu vandens. Jei 
dirginimas nepraeina – kreipkit÷s į gydytoją. 
ĮKVöPIMAS: išeikite į gryną orą. Jeigu kv÷pavimas išlieka nereguliarus – kreipkit÷s į gydytoją. 
NURYJIMAS: Nedelsiant kreipkit÷s medicinin÷s pagalbos. Jei prarijote, neskatinkite v÷mimo, nes produkto 
galite įkv÷pti į plaučius. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmon÷s asmeniui. 
 
 
Išeiga: 20 – 30 m² / l  

 


