TECHNICKÝ LIST
HMK S 37 OCHRANA KAMENE
-hedvábný leskPOPIS: přípravek HMK S 37 je lakem na bázi akrylové pryskyřice, obsahující rozpouštědla. Zdůrazněním
barevného odstínu a díky hedvábnému lesku výrazně zlepšuje optický vzhled kamene. Přípravek HMK S 37
je možno velmi lehce nanášet pomocí štětce nebo pěnového válečku.
VLASTNOSTI: přípravek HMK S 37 zvýrazňuje barevný odstín a strukturu, čímž vylepšuje vzhled
ošetřovaného kamene a po zaschnutí mu propůjčuje hedvábný lesk. Brání pronikání nečistot a vlhkosti a je
neklouzavý. HMK S 37 je odolný vůči všem obvyklým domácím nečistotám. Není odolný vůči nitroředidlům,
benzínu apod. V závislosti na namáhání vydrží v interiéru při řádném ošetřování přípravkem HMK P 24
Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu- několik let, venku cca. 1 rok, a to kvůli povětrnostním podmínkám
v zimním období, střídáním mrazu a tání a vlhkosti. Přípravek HMK S 37 je světlostálý a odolný proti
povětrnostním vlivům a žloutnutí.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK S 37 je vhodný pro všechny savé, neleštěné nebo jemně broušené
přírodní a umělé kameny jako např. mramor, vápenec, solnhofenský vápenec, travertin, žula, pískovec,
vymývaný beton, umělý kámen, teraco apod. uvnitř i venku. Není vhodný pro keramické výrobky (zvonivky,
kameninu, neglazované dlaždice, cotto apod.).
PODKLAD: podklad musí být savý, aby do něho mohl přípravek HMK S 37 dobře proniknout. Z toho důvodu
není vhodný pro leštěné kameny. U broušených ploch doporučujeme provést na malé ploše test. Podklad
musí být čistý a suchý (zbytková vlhkost cca 2 až 4%). Nečistoty a mastnotu je možno vyčistit přípravkem
HMK R 55 Základní čistič -bez kyselin-, vosk a olej přípravkem HMK R 52 Odstraňovač oleje a vosku,
cement pomocí HMK R 63 Odstraňovač cementového závoje (pouze u povrchů odolných proti kyselinám).
POUŽITÍ: přípravek HMK S 37 nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce nebo pěnového
válečku. U broušených ploch nanášejte pouze ve velmi tenké vrstvě. Případné podlahové topení předem
vypněte, aby se přípravek HMK S 37 mohl dobře zatáhnout. Zpracování by se mělo provádět při teplotě
+12°C až +25°C. Přístroje nebo oděvy vyčistěte univerzálním ředidlem. Přípravek HMK S 37 je po cca.
30 až 60 minutách zcela suchý a je možno na něj vstupovat. V případě potřeby je HMK S 37 možno
odstranit pomocí přípravku HMK R 54 Rozpouštědlo nečistot. Pro další čištění se nejlépe hodí přípravek
HMK P 24 Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-.
VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu cca. 5–15 m²/l.
SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.
BEZPEČNOST: při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo používat vhodný
dýchací přístroj. Před použitím přípravku HMK S 37 odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout
rozpouštědlem). Aktivní látka, která po nanesení zůstane, je zdravotně nezávadná.

BALENÍ:
01 l láhve z bílého plechu:
12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
05 l kanystr z bílého plechu:
02 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l kanystr z bílého plechu:
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.
MOELLER STONE CARE CZ 0106

