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TECHNIKAI ADATLAP 

 

STAIN PROTECTION AQUA 
Beton és kőpadló impregnáló. 

Általános leírás 

A Stain Protection Aqua egy vízben oldott, szilán és sziloxán tartalmú szer, padlók impregnálásához és 
lezárásához. A termékkel kezelt felületek kivételesen magas víz és olajállóságot biztosítanak. 

Felhasználási területek 

A Stain Protection Aqua használható minden természetes kő, beton és terrazzo padlón. Nagyon 
nedvszívó felületeken, ill. olyan felületeken, ahol a legkisebb mértékű színeltérést is el kell kerülni.  

Az olajállóság tesztelésére javasoljuk, hogy végezzen próbát a felhordás előtt. 
Figyelem! A termékkel kezelt felületek savakkal szembeni foltérzékenysége csökkenni fog, de teljesen 

nem lesz kiküszöbölhető. 

Előnyök 

- A Stain Protection Aqua alkalmazásával lecsökken a vizes bázisú folyadékok, zsírok, olajok és más 
szennyezőanyagok behatolása a felületbe. 

- A Stain Protection Aqua növeli a felület fényességét. 
- A kezelt felület az UV védelemnek köszönhetően nem fog idővel megsárgulni. 
- A felület nedvszívása a kezelést követően drámaian lecsökken, míg ez a hatás páradiffúziót csak igen 

kismértékben érinti. 
- Kiválóan alkalmazható alapozószerként Stan Protection Solvent felhasználása előtt. 

 

Műszaki jellemzők 

- A nedvszívás mértékétől függően, különböző mértékben változhat a felület megjelenése, mivel a szer 
következtében a színek mélyebbek, élénkebbek lesznek. 

- Amennyiben túl sokat hordanak fel a szerből (túltelítődik a felület), a felület jelentősen besötéthet. 
- Víz és olajállóság kialakulása a kezelés után 2–6 órával elkezdődik és 24–48 óra elteltével alakul ki 

teljesen. A Stain Protection Aqua-val kezelt területek az alkalmazás után 6 órával járhatóak (+23C0-
on). 

- A kezelendő felület szívásától függően a következő kiadóssági értékekkel lehet számolni. Standard 
értékek: 

- csiszolt – polírozott felületek esetén: 30–50m² / liter 
- durva felületek esetén: 15–30m² / liter 
- 3D Multi-Level tömörítő-vel lealapozott felületek esetén: 40–60m² / liter 
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Anyagfelhasználás 

- A kezelendő felületnek tisztának és száraznak kell lennie. 
- Először egy kis területet kezeljen be, hogy láthassa a termék színmélyítő hatását a felületen. Ne hígítsa! 

Használja koncentráltan. 
(Erősen szívóképes felületeken 50%-ban hígítható vízzel 1. rétegnek.) 

- Csiszolt vagy polírozott felületen való alkalmazása esetén a terméket vékony rétegben kell felvinni a 
felületre mikroszálas mop vagy hasonló eszköz segítségével és bele kell azt a felületbe dolgozni. Egy 
vékony és „kövér” filmrétegnek kell maradnia a felületen. 

- Polírozza le a felületről az esetlegesen ottmaradt maradékot mintegy 10–15 perc elteltével 
polírozógépre helyezett HTC Twister zöld vagy fehér pad-del. Ezáltal a felület sima és fényes lesz. 

- Durva és rendkívül nedvszívó felületek esetén 3D Multi-Level tömörítővel a felületbe dörzsölve 
alapozni kell. 
 

Korlátozás 

- Az alkalmazás során kerülje a közvetlen napfényt.  
- A kezelendő felület hőmérséklete a termék felhasználásakor +10 és +30°C között kell legyen. 

Mindenféle padlófűtést a kezelés során ki kell kapcsolni.  
- Kültéri alkalmazás során mindig csökkenő hőmérsékletnél hordja fel. 
- Ne tegye ki a felületet közvetlen nedvességnek, míg a víz és olajálló hatás ki nem alakult. 
- A termék fagyveszélyes. 

 
Megjegyzés:  

Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és 
jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások 
nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a 
kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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