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Water Proofing 707
Produktas akmens apsaugai nuo vandens įsig÷rimo
Water Proofing 707 – tai apsauginis produktas, tinkantis marmurui ir granitui.
Galima naudoti grindims ir kitiems akmens dengimams.
Taip pat apsaugo nuo rūdžių d÷mių ir pailgina ryškumo trukmę.
Skiriamosios savyb÷s
Water Proofing 707 labai gerai apsaugo nuo vandens sugeriamumo ir apriboja arba likviduoja žalingą
poveikį d÷l vandens prasiskverbimo pro medžiagą lauke (pvz. nuo lietaus), ir viduje (džiūvimas po
grindų montavimo). Apsauginis poveikis tęsiasi ilgai (iki 20 metų). Water Proofing 707 neturi
poveikio natūraliai akmens spalvai, lieka permatoma. Apdirbtos plytel÷s nepagelsta ir neatsiranda
paviršinių plyšelių nuo saul÷s spindulių poveikio.
Naudojimas
Akmens paviršius turi būti švarus.
Grindys
• Purkštuvu apdoroti poliruotą akmens paviršių iš apačios į viršų nedideliu produkto kiekiu. Išlyginti
švariu popieriniu rankšluosčiu.
• Neapdirbtam akmens paviršiui naudoti didesnį chemikalo kiekį.
• Palikti išdžiūti 5 – 6 dienas.
Vertikalūs paviršiai ir kitos detal÷s
• Apdoroti tokiu pat būdu kaip grindis.
• Dalims, skirtoms vertikaliam montavimui, pritvirtintoms prie sienos cementu arba kalkių skiediniu,
Water Proofing 707 gali būti naudojamas tik ant poliruoto paviršiaus purkštuvu ir tolygiai
išlygintas teptuku.
Patarimai
• Plokštes atskirti geriau mažu plastikiniu pleištu (nenaudokite medinio, kartoninio ir pan.);
• Prieš montuojant palaukti mažiausiai 1 savaitę nuo paskutinio apdorojimo;
• Kad nesusiformuotų tamsių aureolių, naudoti reikiamą produkto kiekį ir tik ant švaraus paviršiaus;
• Apdorotas dalis tvirtinti baltais klijais.
Automatinis panaudojimas: su vaškavimo mašina.

Saugojimas
Laikykite Water Proofing tik originalioje taroje, hermetiškai uždarytoje, tamsioje vietoje. Saugojimo
temperatūra: nuo 0oC iki 30oC. Negalima laikyti šaltyje. Atitinkamai saugojant, medžiaga nepraranda
savo savybių 12 m÷n. nuo pagaminimo datos, nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui
medžiagą galima naudoti, bet jos poveikis bus prastesnis.
Išeiga: 20 m2/l.
Darbų sauga
Siekiant apsisaugoti 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 nusiplauti muilu.
Degus. Vengti patekimo ant odos. Prarijus, gali sukelti rimtą žalą plaučiams.

