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HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
HTC Stain Protection Pore Primer 

 
 

Felhasználás előtt olvassa végig a tájékoztatót! 
 
 

I ALKALMAZÁSI TERÜLET 
 

A HTC Stain Protection Pore Primer mindenféle természetes kőből, betonból, spatulával felhordható 
termékkel és Tertazzóból készült padlón alkalmazható.  
 
Négy különböző területen használható fel. A HTC Stain Protection Pore Primer alkalmas: 
 

• polírozott kőfelületek előkezelésére a fokozott szennyeződésvédelem érdekében. 
• porózus és nedvszívó kőfelületek előkezelésére. 
• durván csiszolt kőpadlón végső kezelésre/a por megkötésére. 
• acélsimított betonpadló végső kezelésére/felületi kezelésére. 

 
Figyelem! A kezelést követően a felület savérzékenysége csökken, de nem szűnik meg teljesen. 
 
 

II TERMÉKLEÍRÁS 
 
A HTC Stain Protection Pore Primer vízbázisú, polimeres alapozó, amely erős víz- és olajtaszító 
felületet eredményez. 

Az alapozófesték hatékonysága az adott anyag tulajdonságaitól és a felület nedvszívóképességétől függ. 
A szennyeződés elleni védelem mértéke az anyagtól és a felületi kezeléstől függően változhat. 
  
A vízfelvevő képesség jelentősen csökken, de a diffúziót csupán kis mértékben befolyásolja. Az aktív 
alkotóelemek ellenállnak az ultraibolya-sugárzásnak – a felület idővel nem sárgul. 

  
 

 III ALAPZAT 
 
A kezelendő felület legyen száraz és tiszta! A termék kiadósságának és színhatásának megállapításához 
próbaképpen kezeljen egy kisebb felületet! A padlózat nedvességtartalma nem haladhatja meg az 5%-ot! 
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IV KEVERÉS 
 
Hígítást nem igényel. Koncentrátumként használandó. 
 

V FELHORDÁS 

A terméket kisnyomású festékszóróval vigye fel, majd szintetikus, rövid szőrű hengerrel simítsa el, 
hogy a felület homogén legyen. Figyelem! A felületet telíteni kell. 
Figyelem! A közeli érzékeny felületeket óvja a lefröccsenő cseppek ellen! 
 
A termék alkalmazása közben kerülje a közvetlen napsugárzást! A felület hőmérséklete +10 és +30 °C 
között legyen! A padlófűtést kapcsolja ki! Amíg a felület víz- és olajtaszító képessége nem alakul ki, ne 
tegye ki a felületet közvetlen nedvességnek! 
 
 

VI KEMÉNYEDÉS 

A terméknek a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően legalább 1-2 órát száradnia kell. 
 

 
VII SŰRŰSÉG/ANYAGFELHASZNÁLÁS 

A kezelendő felület abszorpciós tulajdonságai függvényében az anyagfelhasználás az alábbiak szerint 
alakul.  
 
Irányadó mennyiségek: 
kb. 20–30 m²/liter   800 – 1200 láb2/gallon   polírozott vagy csiszolt felületen 
kb. 10–20 m²/liter   400 – 800 láb 2/gallon   csiszolatlan felületen 
Kiszerelés 10 liter/2,64 gallon  
 
 
VIII TÁROLÁS 
 
A fel nem bontott tartályok száraz és hűvös helyen tárolandók. A felbontott tartályokat mielőbb teljesen 
fel kell használni. 
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IX TISZTÍTÁS 
 
A készülék vízzel tisztítható. 

 
X KÖRNYEZETVÉDELEM 

Propanolt tartalmaz. A terméket a lefolyóba önteni tilos! 
Európai hulladékkód: 080299. A megmaradt termékmennyiség veszélyes hulladéknak minősül. Az üres 
csomagolóanyagot (műanyag tartályokat) helyezze újrahasznosító hulladékgyűjtőbe! 
 

 
XI TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 
Bővebb információkat a termék leírásában és biztonsági adatlapján talál. 
 

 
SZÁLLÍTÓ: 
 
HTC Sweden AB 
 
Box 69 
614 22 Söderköping 
Svédország 
 
Tel.: 0121-294 00 
Fax: 0121-152 12 
 
www.htc-floorsystems.com 
 
Dátum: 2009. 05. 14. 
Készítette a HTC 


