
Natur- und Kunststeinsiegel

Безцветна импрегнация, съдържаща разтворители 

на базата на синтетични смоли

Техническа карта 677/5

        ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение За повърхности от естествен или изкуствен камък, абсорбиращи, полирани или груби, 
също и за камъни без остъклени повърхности. С нанасянето на продукта се създава 
безцветно, устойчиво на вода и замърсяване покритие, подходящо за всички ексте-
риорни каменни повърхности. Може да се нанася върху нови или стари повърхности 
(чисти и сухи). Запазва естествения цвят на камъка.

Не използвайте върху полирани камъни или остъклени плочки!

Характеристики • Хидрофобен
• Засилва естествения цвят на покритието
• Устойчив на атмосферни влияния и пешеходен трафик

Цвят Безцветен

Опаковка 1l, 5l

Съхранение Да се   съхранява на хладено, но да се пази от замръзване.
Срок на годност: мин. 2 години. ако се съхранява в оригиналната опаковка, която е 
много добре затворена.

Контрол на качеството Висококачествените продукти изискват строг контрол над суровините и преработка-
та им. Химиците-технолози на AvenariusAgro гарантират качеството на продукцията 
от входа до изхода. AvenariusAgro е отличен със сертификат от световната програма 
Responsible Care („Отговорна грижа“) на химическата промишленост и работи с про-
веренa и сертифицирана от Организацията за технически контрол (TÜV) система за 
управление на качеството ISO 9001-2015.



Техническа карта 677/5

       ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническа информация 677/5. Издание месец януари 2016г.
Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да 
ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. 
Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване  и употреба, дали избраният материал е пригоден 
за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. 
Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg
Производител: Avenarius-Agro GmbH  
Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, e-Mail: office@avenariusagro.at Filiale 
Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at

Техническо съдействие ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg

Време за съхнене Повърхността е устойчива на дъжд след 4-6 часа в случай на употреба в горещо и сухо 
време или след 8-12 часа в случай на употреба в хладно и влажно време.

Инструменти Почистете ги след употреба. Използвайте Verdünnung 65 или Reinigungsmittel K.

Разход 0,05 - 0,10 l / m2, в зависимост от попиващата способност на основата. Точен разход 
може да се даде след реален тест на повърхността.

Плътност 0,9 kg/l

Разреждане Не се разрежда

       СЪВЕТИ

Изгаряне като опасни отпадъци или предаване като проблематични вещества. Да не 
се допуска попадане в канализацията, почвата или водите. Непочистени опаковки да 
се третират както продукта.

Информационният лист за безопасност може да се види на адрес: http://www.
avenariusagro.at 

Обезвреждане 
на отпадъци

Подготовка на материала Опаковката на Natur-und Kunststeinsiegel се разклаща енергично преди употреба. 
Нанася се неразреден с четка или валяк, в равномерен, тънък слой.
Не нанасяйте върху повърхности, изложени на слънчева светлина, внимавайте да не 
се получи  конденз, което може да доведе до образуване на постоянни сиви петна. 
Избягвайте натрупването на материал и образуване на локвички! Да не се използва 
на открито при температури под + 10 ° C (субстрат и въздух). Избягвайте прекомерната 
консумация, в противен случай повърхността ще има сиви петна.

Точка на запалване +27оC


