SMILING HOUSE
STONE BALSAM
Színmélyítő
Jellemzők:
A SMILING HOUSE STONE BALSAM alkil-szilikongyanta szerves oldószerben
oldva. Különleges színmélyítő impregnálószer terméskövekhez.
Külső megjelenés
Sűrűség 25 oC-on
Lobbanáspont
Oldószer
-

színtelen
kb. 0,8-09 g/cm3
15-23 oC
lakkbenzin

egykomponensű rendszer
sokféle építőanyagon hatásos
az épület felületén csekély változásokat okoz, a színt elmélyíti
időjárási hatásnak ellenáll
hidrofób
páraáteresztő

Alkalmazás:
A SMILING HOUSE STONE BALSAM elmélyíti a kezelt kőfelületeket színét, kiemeli
a kövek természetes erezetét, textúráját. A színmélyítő hatás elsősorban sötét színű
köveknél érvényesül. Világos, fehér kövek esetében csak kismértékű színmélység változás
érhető el. Hagyományos, bontott téglák színmélyítésére nem alkalmas.
A kezelt kőfelületek vízlepergetővé válnak, így védelmet nyújt a nedvesség okozta
károsodások ellen. A színmélyítő hatás feltétele, hogy a kezelendő ásványi felület
nedvszívó legyen!
Tapasztalatok szerint a SMILING HOUSE STONE BALSAM alkalmas nem nedvszívó
felületek vízlepergető védőréteggel való bevonására is. Ezekben az esetekben azonban a
kialakuló bevonat nem kopásálló, ezért erősen igénybevett felületekre a gyártó nem
ajánlja.
Tárolás:
A SMILING HOUSE STONE BALSAM-ot eredeti, zárt edényben 0-30 oC között,
napfénytől távoltartottan, legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól
számítottan. Amennyiben a termék eltarthatósági ideje lejárt, úgy az anyag még jó lehet,
melyről előzetes próbával kell megbizonyosodni. Használat után, amennyiben nem
fogyott el a teljes mennyiség, a flakont azonnal hermetikusan zárjuk le, mert oldószer
tartalma elpárolog és a szer használhatatlanná válik.
Feldolgozás:
Fontos! Az impregnálással konzerválunk, ezért a kezelendő felületről a rákerült
szennyeződéseket a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert
azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem távolíthatóak el
(a felület károsítása nélkül).
A SMILING HOUSE STONE BALSAM-ot hígítás nélkül kell felhasználni. Ajánlatos
ecsettel, teddy-hengerrel, vagy szórással a kezelendő felületre felhordani. Az anyagot
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legalább két rétegben kell felhordani. A két réteg felhordása közötti várakozási időre nincs
előírás. A második réteg akár azonnal, a nedves, első rétegre is felkenhető. A felhordást
annyiszor kell megismételni, amíg a kívánt színmélységet el nem érjük.
A kezelendő felületnek szemre száraznak és tisztának kell lennie!
Kiadósság:
1 liter anyag 10-15 m2 kőfelület, egy rétegű kezelésére elegendő.
Nagyon porózus, lukacsos kövek esetén az anyagszükséglet elérheti a 0,2-0,5 liter/ m 2-et
is.
A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki és
ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.
Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!
Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!
Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban
irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:
Anyag
megnevezése
Beton
Vakolat
Mészhomokkő
Tégla
Gázbeton
Rostcement
Terméskő

Felhasználandó
mennyiség (liter/m2)
0,25 – 0,50
0,50 – 1,00
0,40 – 0,70
0,40 – 2,00
0,50 – 2,00
0,10 – 0,30
0,05 – 3,00

Biztonsági intézkedések: A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől
beszerezhető.
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