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TECHNIKAI ADATLAP 

STAIN PROTECTION SOLVENT 
Beton és kőpadló impregnáló. 

Általános tudnivalók 

A Stain Protection Solvent egy oldószeres, szilán és sziloxán-bázisú szer, padlók impregnálásához és 
lezárásához. A termékkel kezelt felületek kivételesen magas víz és olajállóságot biztosítanak. Használható 
minden természetes kő, beton és terrazzo padlón. Nagyon nedvszívó felületeken, ill. olyan felületeken, ahol 
a legkisebb mértékű színeltérést is el kell kerülni, alapozzon Stain Protection Primer-rel. 

Figyelem! A termékkel kezelt felületek savakkal szembeni foltérzékenysége csökkenni fog, de teljesen nem 
lesz kiküszöbölhető. 

Tulajdonságok 

• A Stain Protection Solvent alkalmazásával lecsökken a vizes bázisú folyadékok, zsírok, olajok és 
más szennyezőanyagok behatolása a felületbe. 

• A Stain Protection Solvent növeli a felület fényességét. 
• A kezelt felület az UV védelemnek köszönhetően nem fog idővel megsárgulni. 
• A felület nedvszívása a kezelést követően drámaian lecsökken, míg ez a hatás páradiffúziót csak 

igen kismértékben érinti. 
• A nedvszívás mértékétől függően, különböző mértékben változhat a felület megjelenése, mivel a 

szer következtében a színek mélyebbek, élénkebbek lesznek. 
• Amennyiben túl sokat hordanak fel a szerből (túltelítődik a felület), a felület jelentősen besötétedik. 
• Víz és olajállóság kialakulása a kezelés után 2–3 órával elkezdődik és 24–48 óra elteltével alakul 

ki teljesen. A Stain Protection Solvent-el kezelt területek az alkalmazás után 6 órával járhatóak. 

 
Felhasználás 

• A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie. 
• Először egy kis területet kezeljen be, hogy láthassa a termék színmélyítő hatását a felületen. Ne 

hígítsa! Használja koncentráltan. 
• Csiszolt vagy polírozott felületen való alkalmazása esetén a terméket vékony rétegben kell felvinni 

a felületre mikroszálas mop vagy hasonló eszköz segítségével és bele kell azt a felületbe dolgozni. 
Egy vékony és „kövér” filmrétegnek kell maradnia a felületen. 

• Polírozza le a felületről az esetlegesen ottmaradt maradékot mintegy 10–15 perc elteltével 
polírozógépre helyezett HTC Twister zöld pad-del. Ezáltal a felület sima és fényes lesz. 

• Figyelem! A szomszédos, oldószerre érzékeny felületeket az esetleges kicsapódástól le kell 
védeni. Száradás előtt távolítsa el a megmaradt terméket! 

• A kezelendő felület szívásától függően a következő kiadóssági értékekkel lehet számolni. Standard 
értékek: 

- csiszolt – polírozott felületek esetén: 30–50 m² / liter 
- durva felületek esetén: 15–30m² / liter 
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Termékleírás 

Alkalmazás: Moppos felhordás. 

Kinézet: Áttetsző folyadék. 

Szag:  Jellegzetes oldószeres. 

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 5 és 10 literes kannában (nagyobb mennyiség esetén rendelhető hordóban) 

 

Egyéb információk 

Szerszámok tisztítása: Lakkbenzines lemosással. 

Figyelmeztetés:  
• Tűzveszélyes folyadék és gőz!  
• Bőr, szem és légúti irritációt okoz.  
• Védőkesztyű, védőruha, szemvédő és arcvédő használata kötelező. 
• További információkat lásd a Biztonsági adatlapon. 

Korlátozás: 
• Az alkalmazás során kerülje a közvetlen napfényt.  
• A kezelendő felület hőmérséklete a termék felhasználásakor +10 és +30°C között kell legyen. 

Mindenféle padlófűtést a kezelés során ki kell kapcsolni.  
• Ne tegye ki a felületet közvetlen nedvességnek, míg a víz és olajálló hatás ki nem alakult. 

Tárolás:  
• Száraz, hűvös helyen, állítva. 
• Gyerekektől tartsa távol. 
• Használat után a kannát jól zárja le. 
• Ne keverje össze más szerrel. 

Jótállás:  
Mivel minden projekt, felület más, a körülmények különbözőek lehetnek, ezért mindig végezzen minta 
impregnálást a helyszínen. A termék hatékony működéséért a felelősség a kivitelezőé. A 
gyártó/forgalmazó felelőssége a hibásnak bizonyult termék kicserélésben kimerül. 

Forgalmazó: Epo-trend Kft. 
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