SMILING HOUSE
WET EFFECT
Nedves hatású impregnálószer
Jellemzők:
Alkil-szilikongyanta szerves oldószerben.
Külső megjelenés

Színtelen, opálos

Hatóanyag tartalom

kb. 2 %

Sűrűség 25 °C-on

0,84 g/cm3

Lobbanáspont

15-23 °C

Alkalmazás:
A termék használatával a kezelt építőanyagok nedves hatásúvá válnak, színük elmélyül, elsötétül.
A színváltozással együtt az építőanyagok felülete vízlepergetővé válik, így véd a nedvesség
okozta károsodásoktól. Alkalmazható beltéren, mindenféle nedvszívó ásványi felületen
(természetes kő, műkő, tégla, dísztégla, térkő, beton stb.). Függőleges falfelületekhez ajánljuk,
mert esetleg csúszásveszélyt okozhat járófelületeken, de amennyiben próbakezelést végzünk és az
nem igazolja a csúszásveszélyt úgy alkalmazhatjuk kevésbé igénybevett (csak gyengén
kopásálló!) vízszintes felületeken is.
Tárolás:
Eredeti, zárt edényben 0-30 oC között legalább 12 hónapig eltartható a címkén feltüntetett
dátumtól számítottan. A terméket használat után minden esetben hermetikusan azonnal, vissza
kell zárni, mert oldószer tartalma gyorsan elillan és használhatatlanná válik.
Feldolgozás:
Ügyeljünk az egyenletes eloszlásra. A felhordást szivaccsal, ecsettel vagy festő hengerrel célszerű
elvégezni. Felhordható szórópisztollyal is. A termék felhasználásra kész, nem kell hígítani, ha
mégis szükséges lakkbenzint alkalmazzunk, maximum 10% arányban. Felhordás után 2-3 perccel
lakkbenzines törlőkendővel vagy szivaccsal dörzsöljük át a felületet, így fixáljuk az anyagot. Ha
ez elmarad a felület még napok múlva is ragadni fog! Elegendő egy rétegben felhordani. 1 liter
anyag átlagosan 10-15 m2 felület egyrétegű kezelésére elegendő. Járófelületen történő
alkalmazáskor 24 óráig ne lépjünk a lekezelt felületre. A teljes száradás 48-72 óra alatt következik
be. Az anyagot csapadékmentes és fagymentes időben (0 oC fölött) szabad felhasználni. Felhordás
után a szerszámokat lakkbenzinnel kell elmosni!
Figyelem:
Az impregnálással konzerváljuk az építőanyag felszínét, ezért ha koszos felületre hordjuk fel az
anyagot, úgy a szennyeződés később a felszín károsítása nélkül nem, vagy csak nehezen
távolítható el! Ezért az impregnálás megkezdése előtt alaposan tisztítsuk meg a kezelni kívánt
felületet. Felhordás előtt gondosan takarja le az ablakokat, illetve a nem szívóképes felületeket,
ugyanis a termék olyan gyorsan köt, hogy csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet
eltávolítani. Amennyiben üvegre fröccsen, úgy azt szappanos vízzel, vagy ha szükséges
oldószerrel azonnal mossa le. Festett felület (pl.: festett palatetők) kezelése előtt próbát kell ejteni,
hogy az anyag oldja-e az alkalmazott festéket. Ne impregnáljunk erős napsütéses időben, illetve
átforrósodott felületet, mert a szer hatóanyaga beépülés előtt elpárologhat! A kezelendő felületen
mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos
anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.
Biztonsági intézkedések:
Bővebb instrukciókat a „Biztonsági adatlap”-ból olvashat, mely a gyártótól, vagy a
kereskedőtől beszerezhető.
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