
V12 termékek 
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Padozat és favédelem a környezet káros behatásai ellen (algák, 
eső, szél vagy a fagy). Megvédi a falakat a nedvesség 
szivárgása ellen, megelőzi a vakolat lemállását. 100 % átlátszó, 
levegő áteresztő anyag, amely biztosítja a szabad légáramlást 
az épületbe. A terméket a belga Épületkutatási Hivatal (BBRI) 
bevizsgálta (No HD – 340 – 133.103).
Nem változtatja meg a kezelt felületek külső megjelenését. Nem 
veszélyes és nem toxikus. A fafelületek kezelés után ugyanúgy 
festhetőek maradnak. A falak kevesebb nedvességet 
tartalmaznak majd. A termék használata jobb hőszigetelést 
biztosít és csökkenti a fűtés költségeit. Készre kevert 
munkaoldat, hígítani nem kell. Használat során a hőmérséklet 
nem befolyásolja a végeredményt. A készítménnyel fagypont 
alatt is lehet dolgozni.

Felhasználás:
Olyan felületeken használható, mint a beton, a malteros, durva 
felületű, azbeszt cementből valamint a mészkőből készült 
padozatok és parkolók. Alkalmazható tégla, a stukkózott, a 
csempézett és a gipszkarton falaknál. Használat előtt a 
kezelendő felületet elő kell készíteni: a penészt és egyéb 
növényeket (például alga) el kell távolítani. Hézagolja ki a 0,3 
mm – nél (0,01”) szélesebb repedéseket. Elősegíti a munkát, ha 
a párát légkompresszor segítségével eltávolítja. A felületet ki 
kell szárítani. Esőzés után legalább 24 órát várni kell. Ha a 
vakolat nagy nyomású mosóval lett megtisztítva száraz időjárás 
esetén 3 napot várni kell a kezeléssel. A munkát fagypont alatt 
is el lehet kezdeni (32 Fo), nem befolyásolja a végeredményt. 
Hígítás nélkül használandó. Az anyag felhordása elvégezhető 
ecsettel, festékszóróval vagy permetezővel. A felvitelt felülről 
kezdjük el és úgy haladjunk lefelé. Ha a felület átitatása nem 
tökéletes álljunk meg, és permetezzünk alaposabban. Pár órás 
száradás után az eső már nem tudja kimosni a Stone Protect – 
et a vakolatból. Általában egy réteg felvitele elegendő, de ha a 
felület nagyon porózus ajánlott a második réteg felvitele, amikor 
az első megszárad, vagyis a felület csillogása megszűnik. A 
kezelés után a felület festhető a szokványosan használt vakolat 
festékekkel: vinil - acril vizes emulzióval, latex emulzióval, 
mészkő alapú falfestékkel (először próbáljuk ki egy kis 
felületen).  Anyag felhasználás: a felület porozitásától függően 2 
– 10 m2 / liter (21 – 105 láb2 / gallon). Érdemes mindig egy kis 
felületen kipróbálni a szert felvitel előtt. Ha új falfelületet 
szeretnénk kezelni, javasoljuk, hogy várjon 28 napot az anyag 
felvitele előtt. Ellenőrizze a felület vizességét, ha bugyborékol a 
szer felvitel közben. Az ablakokat és kereteit be kell ragasztózni 
szigetelő szalaggal és felületkezelés után azonnal meg kell 
tisztítani (lehetőleg terpentines) száraz ronggyal.

Fizikai és kémiai jellemzők:
Megjelenés: tiszta színtelen folyadék
Lobbanáspont:> 38°C (100°F)
Sűrűség 20°C - on: ± 0.78 g/cm³
Szagtalan.
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