
Cikkszám

704
Sopro MNP 704
Marmor-Naturstein-Fleckstop
Naturkô impregnáló

Speciális impregnálószer márvány, terméskô és beton mûkô burkolatra.

n Hosszantartó védelem olaj-, zsír- és vízfolt ellen

n Nem rétegképzô

n Fürdôszobában, konyhában, asztallapra, ablakpárkányra, konyhai 

munkalapra

Padló, fal, munkalap, asztallap és egyéb felszerelési tárgy foltképzôdésének megakadályozására. A
burkolatban kialakított fugák a szerrel a lapok felületével együtt kezelhetôk. Minden fényezett, csi-
szolt és érdes felületû terméskôre, mint márvány, mészkô, gránit, gnejsz, valamint beton mûkô. A
mészkô és márvány savval szembeni érzékenysége továbbra is fennmarad.

Színtelen.

0,82 g/cm3.

Sziloxán vegyületek, polimerek, szénhidrogének.

Kb. 5-15 m2 /liter az aljazat szívóképességétôl függôen. Fényezett felületnél egészen 30 m2-ig.

Száraz és hûvös helyen, lezárt edényben tartandó. Fagymentes helyen kell tárolni. A felbontott cso-
magolóedényben lévô szert lehetôleg minél elôbb felhasználni.

Kb. 2 évig tárolható.

1 literes palackban (10 db egy kartondobozban).

Felhasználási terület

Szín

Sûrûség

Összetevôk

Anyagszükséglet

Tárolás

Tárolhatóság

Kiszerelés



Az impregnálószer behatol a felületbe, és a felület hajszálcsöveiben igen vékony réteget képez. Ez a
vékony réteg okozza, hogy a vizes és zsíros oldatbani szennyezôdés a felületen nem kötôdik meg, a
legteljesebb mértékben megakadályozásra kerül. A vízpáraáteresztô képesség, azaz az építôanyag
kiszáradási képessége továbbra is fennmarad. A felületi csúszásgátlási jellemzôket az impregnálás
alig befolyásolja, vagy egyáltalán nem.
- Taszítja az olajat, a zsírt és a vizet.
- Az impregnálószer teljes hatása a kezelést követôen mintegy 24-48 óra után

következik be.
- Beltéren és kültéren alkalmazva.

A burkolatot a szer bedolgozása elôtt teljes mértékben hagyni kell kiszáradni illetôleg átszáradni, és
a felületnek foltmentesnek és tisztának kell lennie. A felületi szennyezôdést megfelelô tisztítószerrel
kell eltávolítani. A munka megkezdése elôtt mintaterületet kell lekezelni. A kezelendô felület hô-
mérséklete l5 oC és 25 C között legyen, a padlófûtést kissé lejjebbre kell venni. Erôs napfénynél nem
szabad használni. Tiszta felhordóecsettel, bárányszôr hengerrel, törlôpamaccsal vagy törlôruhával
egyenletesen és vékony rétegben kell felhordani. Szakaszolni kell a munkát, ami ahhoz szükséges,
hogy a felületre felvitt felesleges anyagot még az anyag megszáradása elôtt el lehessen távolítani.
Szívóképes aljazatnál az eljárást szükség szerint esetleg 5 perc múlva megismételni. Nem szabad
megengedni, hogy a felesleges anyag megszáradjon, hanem maradéktalanul száraz törlôruhával tel-
jes mértékben le kell törölni a felületrôl. Nagyobb felület esetén a felesleges anyagot ablakmosó le-
húzó gumival kell lehúzni, és géppel utólagos fényezést kell végezni (fehér rongykoronggal vagy bá-
rányszôr koronggal). Ha a száradás már kezdetét vette volna, a törlôruhát magával a szerrel be kell
nedvesíteni, és a felületet így kell letörölni.
A szerszámot oldószerrel kell megtisztítani.

A tócsaképzôdés megakadályozandó. A folyékony szernek a felületbe be kell szívódnia, nem szárad-
hat rá a felületre. Az esetleges felesleges szermennyiséget száraz törlôruhával (vagy ha a felületen
már száraz helyek volnának felismerhetôk, a törlôruhát a szerrel kissé benedvesítve) maradéktalanul
el kell távolítani. Nem szabad megengedni, hogy a szer a felületre rászáradjon, mert ezt követôen
már nem lesz eltávolítható. Az impregnálószer csak szívóképes és teljes mértékben kiszáradt aljazat-
ra dolgozható be. Bedolgozás során az üveg, kerámia és oldószerre érzékeny felületet (lakkozott fe-
lület, fa és egyéb) védeni kell. A felületet és a burkolatot ezt követôen két-három napig nem szabad
nedves kezelésnek kitenni.
Ha a szer hatása csökkenne, ismételten vékony rétegben fel kell hordani. Szívóképes kôanyagnál az
impregnálószer a fugák beiszapolása után a jobb tisztítás végett már a fugázás elôtt néhány nappal
rétegben felhordható. A burkolat megjelenése ezáltal egyáltalán nem vagy csupán kismértékben vál-
tozik meg. (Elôadódhat néhány aljazat esetén, hogy láthatóan mélyebb színt kapunk. )

A szer szerves oldószert tartalmaz (de klórozott szénhidrogént nem). Nem szabad megengedni, hogy
a szennyvízbe jusson. 2. vízveszélyességi osztályba tartozik az 1999. május hónap 17-én kiadott
VwVwS rendelet besorolása szerint. A csomagolódoboz környezetkímélô fehér bádogból készül, és
újrahasznosítható. A maradéktalanul kiürített tiszta csomagolóedény a haszonanyag-gyûjtô rendszer
keretében ártalmatlanítható. A szer maradványa veszélyes hulladéknak minôsül. Hulladék kódszáma:
AVV  070 204

Jelölés
A GefStoffV  veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xn - egészségre ártalmas /F  - könnyen gyúlékony/N - környezetre ártalmas.

Kockázati tényezôk
R 11 Könnyen gyúlékony
R 51/53Vízi élôlényekre mérgezô, élôvízben hosszú idejû káros hatása áll fenn.
R 65 Egészségre káros, lenyelése esetén tüdôkárosodást idézhet elô.
R 67 A párája álmosító és kábulatot okoz.

Biztonsági elôírás
S 2 Gyerekek elôl elzárva tartandó
S 23 Páráját belélegezni nem szabad
S 24 Bôrre jutásának elejét venni
S 62 Lenyelésekor a sérült személynél hányást elôidézni nem szabad. 

Azonnal orvoshoz fordulni, és az orvosnak a csomagolóedény címkéjét vagy ezt a 
termékismertetô lapot bemutatni.

Tûzvédelmi osztály: A I

a
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Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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