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Block D70   

------------------------------------------------------------------------------------ 
vandens pagrindo impregnantas akmeniui  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Produkto aprašymas: 
 
Bespalvis vandens ir riebalų repelentas, apsaugantis akmens fasadus, grindis ir akmens 
produktus nuo vandens, dr÷gm÷s, riebalų poveikio. Apsaugo nuo pel÷sių formavimosi. 
Priemon÷s chemin÷ sud÷tis leidžia padengtiems paviršiams kv÷puoti ir leidžia dr÷gmei pasišalinti 
iš akmens, tačiau apsaugo nuo jos patekimo.  
 
Block D70 yra naudojama tiek viduje, tiek lauke. Block D70 buvo sertifikuotas NSF International 

ir gali būti naudojamas akmens paviršiams, turintiems sąlytį su maistu: marmuro, granito, dirbtinio 
ir lieto akmens stalviršiams. 
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai 

• Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai 

Techniniai duomenys: 

Spalva Permatoma 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1,00  
PH 10,3 +/- 0,02 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 
24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Paviršius turi būti švarus ir sausas: d÷m÷s, pel÷siai ir kt. turi būti nuvalyti, kitu atveju po 
priemon÷s panaudojimo juos bus sunku pašalinti. Papurškite priemonę tolygiai ant paviršiaus 
taip, kad akmuo sušlaptų, palaukite 3-5 minutes ir pašalinkite likučius audiniu. Leiskite paviršiams 
išdžiūti.   

Specialūs patarimai: 

• Rekomenduojama padengti labai įsigeriančius paviršius antrą kartą po 30 minučių nuo 
pirmo padengimo.  

• Dideliems poliruotiems paviršiams apsaugoti, siūloma atskiesti priemonę vandeniu iki 
50%. Paviršiai turi būti visiškai sausi prieš padengimą.  

• Po padengimo paviršiai turi džiūti 24 valandas, kol chemin÷ polimerizacija bus baigta. 

• Jeigu padengin÷site skulptūras, dekoracijas ir pan., atidžiai padenkite visus kampus ir 
įlinkimus. 

• Būtina pašalinti priemon÷s perviršių nuo paviršių po 3-5 minučių ir tik po to palikti 
paviršius džiūti.  

• Prieš naudojant atidžiai perskaitykite instrukciją ant pakuot÷s.  
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Padengimas: 
 
Vieno litro priemon÷s naudojant marmurui ir granitui pakanka 30-40 kv.m. Kalkakmeniui, 
smiltainiui, betonui vieno litro priemon÷s pakaks 10-15 kv.m.  
 
Įpakavimas: 
 
Indai po 0,2 L; 1 L; 5 L; 25 L 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


