Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok

Kőfény
(Steinsiegel)

Terméktulajdonságok
Felhasználásra kész, oldószertartalmú natúr- és műkő
impregnálószer. Beszívódik a kő pórusaiba és egy
selyemfényű
védőfilmet képez a felületen és a felső rétegekben.

Alkalmazhatóság
Fedett kül- és beltérben használható.
A kőfény ápolja, fényezi és impregnálja az összes natúr és
műkő burkolatot, mint például a márvány-, terrazzo- és a
simított betonlapok, visszaadva, felfrissítve és tartósítva a
kövek natúr színét.
Nem alkalmas: polírozott, finoman csiszolt anyagokon ill.
égetett termékeken pl. klinker, cotto stb.

Termékadatok
Kiszerelés:
1 liter kanna
5 liter kanna
Tárolás:
Hűvös, fagymentes helyen, jól lezárva, kb. 3 évig.

Műszaki adatok
Anyagszükséglet
Sűrűség
Szín
Feldolgozási hőm.
Száradási idő

1 liter kb. 10 m², felülettől függően
kb. 0,83 g/cm³
áttetsző
+ 5°C - +25°C
kb. 60 perc
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Javasolt szerszám:
Ecset, gyapjúhenger
Alapfelület:
Minden szívóképes natúr és műkő burkolatot, mint például a
márvány-, terrazzo- és a simított betonlapok,
Nem alkalmas: polírozott, finoman csiszolt anyagokon ill.
égetett termékeken pl. klinker, cotto stb
Erősen igénybevett járófelületen, pl bevásárlóközpontokban
az anyag élettartama nagyon kicsi.
Kétséges esetben kevésbé feltűnő helyen próbáljuk ki a
szert.
Fedett kültérben ugyancsak használható, ahol nincs
felszálló, nedvesség illetve a repedéseken keresztűl nem
találkozik
az anyag nedvességgel. nedvesség hatására a bevonat
sárgás- fehérre színeződik el, és lehámlik a felületről.
Feldolgozás:
Kőfényt tiszta, színtelen ronggyal hígítatlanul, vastagon és
egyenletesen fel kell hordani a burkolatra. A kőápoló
megszáradása után enyhe nyomással fel lehet fényezni a
padlót.
Nyers felületek esetén, mint például a simított betonnál, a
felhordást ecsettel vagy kefével is el lehet végezni. Az
eljárást a felület nedvszívó képességétől függően meg lehet
ismételni.
Túlzottan sok mennyiség felvitele esetén fennáll a
foltképződés veszélye.
Fontos figyelmeztetés!
Oldószerre érzékeny felületeket védeni kell. A vastagágyú
ragasztással fektett lapoknál is teljesen ki kell száradnia a
ragsztónak. Ez normál klímánál min. 3 hónap. A felületet
alaposan meg kell tiszítani. Csak akkor lehet a felületet
lekezelni, ha biztosak vagyunk abban, hogy alulról nem száll
fel több nedvesség. Tűző napnál nem vihető fel!

Műszaki adatlap
Építési vegyianyagok
Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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