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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

W68 je produkt na vodnej báze, ktorý je možné natierať aj na povrchy 
so zvyškovou vlhkosťou.

NA ČO SLÚŽI
• Impregnuje a chráni nasiakavé materiály, ako je drsný prírodný 

kameň, terakota a cement, pred olejovými nečistotami.
• Proti škvrnám: bráni vstrebávaniu bežných škvŕn mastného a 

vodného pôvodu.
• Je vhodný na podlahy v interiéri aj v exteriéri.
• U interiérových podláh ako základný ochranný prípravok pred 

aplikáciou vosku.
• Je charakteristický vlastnosťou zabraňujúcou tvorbe graffiti: tým, že 

chráni povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.

VÝHODY
• Prírodný efekt: nemení pôvodný vzhľad povrchu.
• Výrobok na báze vody, neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: 

najekologickejšie ošetrenie a výrazne skracuje pracovný čas vďaka 
možnosti aplikácie na povrchy so zvyškovou vlhkosťou.

• Nevytvára povrchový film.
• Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
• Je vynikajúci aj pre cementové povrchy.
• Ošetrené povrchy sú vhodné na styk s potravinami.
• Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom 

GEC a označený EC1Plus, prispieva k dosiahnutiu kreditov pre 
LEED.

AKO SA POUŽÍVA
Bez riedenia: prostriedok pripravený na použitie. Povrchy v interiéri 
z terakoty, prírodného kameňa a cementu: Na suchý a čistý povrch 
rovnomerne naneste štetcom alebo rúnom 1 následnú vrstvu prípravku 
W68, pričom riadne impregnujte škáry. Po 4 hodinách aplikujte 
záverečnú vrstvu vosku v závislosti od požadovaného prírodného 
estetického efektu (MATT, pre lesklý efekt použite LONGLIFE, ak je 
k dispozícii na predaj). V prípade absorpčných materiálov naneste 
jednu hodinu po prvom nátere ďalšiu spevňujúcu vrstvu vosku. Na 
udržanie saténového efektu naneste vrstvu SATIN. Externé povrchy 
z terakoty, prírodného kameňa a cementu: Na suchý a čistý povrch 
naneste štetcom alebo rúnom 2 následné vrstvy prípravku W68, a to 
rovnomernou impregnáciou, vrátane riadnej impregnácie škár. Pred 
zaschnutím výrobku odstráňte prebytočný neabsorbovaný výrobok 
pomocou handry z mikrovlákna. Údržba: rozriedený roztok prípravku 
CLEANER PRO. 

Upozornenie:
Vyskúšajte prípravok na malej časti povrchu a overte prípadné zmeny farby.
Neaplikujte prípravok v exteriéri v prípade očakávaného dažďa.
Nechráni pred pôsobením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovacia teplota: od 5 do 30 °C.
Prípravok sa aplikuje na materiál s teplotou v rozmedzí od 10 do 30 °C.

VAROVANIA
• Uchovávajte mimo dosahu detí.
• Po použití obaly zrecyklujte.
• Prípravok v kanistri nie je mrazuvzdorný. Skladujte pri teplote prostredia.
• Aby mohla byť externá podlaha ošetrená, musí byť dokonale položená a 

takto vyhovovať všetkým požiadavkám pre danú aplikáciu, ako je napríklad: do-
držanie sklonu, správna realizácia dilatačných spojov, dokonalá izolácia terénu, 
overená mrazuvzdornosť materiálu.

Balenia
1 liter: kartón po 12 ks.
5 litrov: kartón po 4 ks.

VÝDATNOSŤ
Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota
rustikálna, hladená, 
„imprunetino“ (špecifický 
druh terakoty, nazvaný 
podľa výrobcu)

15/20 m²

Cement, 
terakota

ručne vyrábaná, vo forme 
hurdisiek, vo forme tehál a 
španielska

7/10 m²

Kameň 10/20 m²
„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa 
na jednu vrstvu“

PRÍPRAVOK NA 
ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN Z 
NELEŠTENÝCH POVRCHOV

KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, 
TERAKOTA, KLINKER, BETÓN
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