TECHNICKÝ LIST
HMK S 32W OCHRANA PROTI SKVRNÁM
-na vodní báziPOPIS: přípravek HMK S 32 W je ekologický vodní impregnační přípravek pro okamžité použití. Obsahuje
speciální vodu a olej odpuzující polymery a aditiva. Na rozdíl od obvyklých impregnačních prostředků, které
mají pouze vodu odpuzující (hydrofobní) účinek, má HMK S 32 W odpuzující účinky rovněž vůči olejům
a mastnotám (oleofobní). Proto je přípravek HMK S 32 W vhodný i pro ochranu proti graffiti.
VLASTNOSTI: přípravek HMK S 32 W omezuje pronikání nečistot, vlhkosti, oleje a mastnoty. Působí
protikluzně a do značné míry brání vytváření skvrn. To umožňuje velmi jednoduché čištění např. pomocí
přípravku HMK P 24 Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-. Přípravek HMK S 32 W vniká do porézních
a savých povrchů a usazuje se na vnitřních stěnách kapilár. Účinná složka je odolná vůči UV záření
a žloutnutí. Difuze par kamene není omezena vůbec nebo pouze nepodstatně. Olej a mastnotu odpuzující
účinek je závislý na savosti povrchu. Čím více přípravku HMK S 32 W se do kamene dostane, tím je tento
účinek větší.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK S 32 W je vhodný pro všechny dobře savé, neglazované dlaždice,
přírodní a umělý kámen jako je např. broušený nebo pískem tryskaný vápenec, pískovec, umělý kámen,
teraco, broušená, opalovaná nebo pískem tryskaná žula, cihlové a cotto obklady apod. Vzhledem k tomu, že
přípravek HMK S 32 W neobsahuje rozpouštědla (freony, chlorované uhlovodíky), je možno ho používat
v nemocnicích, ústavech pro seniory, obchodech s potravinami a tam, kde se pěstují zvířata.
PODKLAD: podklad musí být suchý (zbytková vlhkost < 6%), čistý a savý, aby do něho přípravek mohl
dobře proniknout. Před aplikací vypněte případné podlahové topení. Obklad musí být přirozeně studený!
POUŽITÍ: přípravek HMK S 32 W nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce, uzavíracího
kartáče nebo pěnového válečku. U silně savých ploch postup po 1 až 2 hodinách opakujte. Případný film,
který zůstane, setřete do zaschnutí hadrem. Zpracování by se mělo provádět při teplotě +12°C až +25°C.
Odpuzující účinek vůči vodě, nečistotám, oleji a mastnotě nastane do cca. 72 hodin.
VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu zhruba 5-15 m²/l.
SKLADOVÁNÍ: v suchém, proti mrazu chráněném prostředí a v uzavřených nádobách možno skladovat po
dobu zhruba 1 roku. Načaté nádoby neprodleně zpracujte.
BEZPEČNOST: nejedná se o nebezpečné zboží. Uchovávejte mimo dosah dětí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené látky jsou biologicky lehce odbouratelné. Třída ohrožení vody: 0 (vlastní
hodnocení). Ve zředěné podobě se může dostat do odpadních vod.

BALENÍ:
0,25 l plastová láhev:
00,5 l plastová láhev:
00,1 l plastová láhev:
00,5 l plastový kanystr:
,010 l plastový kanystr:

30 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
20 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
02 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
01 ks volně ložené
(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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