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PROTEX 

Apsaugo akmenį nuo riebalų ir vandens įsigėrimo 

   
   

Skiriamosios savybės  

PROTEX apsaugo paviršių nuo vandens įgeriamumo, riebalinių dėmių ir geriausiai tinka gludinto 

paviršiaus akmenų (pvz. Pietra Leccese, Pietra Vicenza)  kalkakmenių ir panašių akmenų apsaugai 

tiek patalpose ir lauke. PROTEX rekomenduotinas smėlingoms amorfinėms medžiagoms, taip pat 

kurių sudėtyje yra silikatų ar kalcio karbonato. Jis puikiai apsaugo natūralius akmenis gludintu, 

smėliuotu ar degintu paviršiumi. 

Priklausomai nuo akmens rūšies ir panaudojimo, padengus jį PROTEX, gali paryškėti akmens spalva. 

Geras atsparumas išorės sąlygoms 

Produktas uždaro mikro poras ir neleidžia įsiskverbti nešvarumams į akmens paviršių.  
PROTEX nepalieka jokios dengiančios plėvelės. 

   

Tinkamas vidaus ir išorės darbams.  
   

Naudojimas  

�        Pirmą kartą naudojant PROTEX prieš tai išbandykite ant nedidelio akmens gabalėlio.  

� Preparatas kempine ar audeklo skiaute tolygiai paskirstomas ant sauso ir švaraus 

akmens paviršiaus. Vanduo, dulkės bei kiti nešvarumai gali įtakoti  rezultato 

efektyvumą.   
� Naudokite tokį PROSEAL kiekį, kuris galėtų visiškai įsigerti. Bet koks preparato 

perteklius ant akmens paviršius palieka nežymų blizgesį ir lipnią plėvelę. Dėl šios 

priežasties neįsigėrę likučiai turėtų būti nedelsiant nuvalyti.  

�        Siekiant geresnio rezultato rekomenduojama preparatu paviršių padengti du kartus. Prieš      

naudojant antrą kartą reikėtų palaukti 10-15 minučių.  
�        Impregnuojant grindis, rekomenduotina palikti džiūti 24 valandoms.  

�        Po naudojimo gerai uždarykite indą.  
   

   

Saugojimas  

PROSEAL  turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje. Saugojimo temperatūra 

nuo 18º iki 25ºC. Saugoti nuo įvairių šilumos šaltinių, drėgmės bei tiesioginės saulės šviesos. Esant 

palankioms sąlygoms produktas nepraranda savo savybių 24 mėnesius nuo pagaminimo datos 

nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau galima naudoti, tačiau 

reikia turėti omenyje, kad jos poveikis gali būti ne toks efektyvus.  

   

Sauga  

R11 Ypač degus  

R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučiams.  

S9 Laikyti medžziagą su originaliu įpakavimu gerai vėdinamoje patalpoje. 



S16 Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinių – nerūkyti 

S33 Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti 

S43 Gaisro atveju naudoti putas, miltelius, anglies dioksidą. Nenaudoti vandens čiurkšlės.  

S62 Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę.  
   

Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: 
vilkėti 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 kreipkitės į gydytoją.  
ODA: Nuvilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite pažeistas kūno dalis dideliu kiekiu 

vandens. Jei dirginimas nepraeina – kreipkitės į gydytoją. Užterštus rūbus būtina išskalbti prieš vėl 
juos apsivelkant 

ĮKVĖPIMAS: išeikite į gryną orą. Jeigu kvėpavimas išlieka nereguliarus – kreipkitės į gydytoją.  
NURIJIMAS: Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Jei prarijote, skatinkite vėmimą tik 

gydytojui nurodžius. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.  

   

   

Išeiga: priklausomai nuo akmens porėtumo 10-15 m² / l  
   


