Finalit No. 25
Premium impregnace
•
•
•
•
•

Dlouhodobá ochrana, bezbarvý, vhodný pro potravinářské prostředí
Odolný vůči UV záření a posypové soli
Ochrana před graffiti (testováno)
Protiskluzový efekt
Paropropustný

•
•
•
•

Premium impregnace s protiskluzovým efektem
Hodnota pH: Nevztahuje se.
Aplikujte neředěný!
1 litr vystačí až na 100 m2 plochy, podle savosti materiálu.

1. Informace o produktu Finalit No. 25 Premium impregnace
a) Použití

Finalit No. 25 Premium impregnace je vhodný pro ošetření mramoru, žuly, kameniny, keramiky, terakoty, cihel,
klinker cihel, solnhofenského vápence, vápence, pískovce, přírodního kamene, agglo terazza, terazza, betonu,
dekorativního betonu i kovů, skla a skleněných mozaik,
Finalit No. 25 Premium impregnace není vhodný pro povrchy, které jsou citlivé na rozpouštědla!

b) Vlastnosti
•
•

Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát
Doba úplného proschnutí činí 24 hodin. Teprve po této době je ochranný efekt plně rozvinut.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem.
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
• Vypněte podlahové topení!
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c) Aplikace přípravku:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teplota ošetřovaného povrchu musí být větší než +10°C.
Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý.
Přípravné ošetření 1: Aplikujte Finalit No. 21 Fixativní penetrace (zvýraznění barvy) NEŘEDÉNÝ na čistý
a suchý povrch.
Přípravné ošetření 2: U silně savých povrchů aplikujte Finalit No. 21S Plnič pórů (mírné zvýraznění barev
u tmavých kamenů) zředěný vodou v poměru 1:3 na čistý povrch (může být vlhký).
Ponechte přípravek, aby se ustálil na pokojové teplotě.
Nyní aplikujte Finalit No. 25 Premium impregnace, NEŘEDĚNÝ, rovnoměrně, 1-2x podle savosti povrchu.
Každý přebytek produktu ihned setřete.
U rozsáhlých ploch použijte jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem.
Doba schnutí: 2-4 hodiny, plné proschnutí za 24 hodin
Možnost: Vyleštěte povrch vysokorychlostním jednokotoučovým strojem se syntetickým padem –
doporučujeme u leštěných povrchů.

Doporučení pro denní úklid:

Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy!

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 25 Premium impregnace
a) Zlepšení protiskluzových vlastností

Přejete-li si zlepšit protiskluzové vlastnosti povrchu, aplikujte přípravek Finalit No. 24 Fixativní penetrace v hojném
množství. Po zaschnutí (cca 1 hodina) aplikujte přípravek Finalit No. 25 Premium impregnace, který má protiskluzový
efekt. Přebytky ihned setřete froté hadrem.

b) Různé druhy protiskluzového efektu a jejich vizuální dopad
•

•
•

Protiskluzový efekt vytvořen laserovým ošetřením: Do kamene jsou vypáleny mikro póry. Lesk je tím snížen
přibližně o 30 %.
Protiskluzový efekt vytvořen pomocí kyseliny fluorovodíkové: Z žuly je vyleptán křemen a živec, čímž
vzniknou mikro póry, vyvolávající protiskluzový efekt. Lesk je tím snížen přibližně o 30 %.
Protiskluzový efekt vytvořen přípravkem Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium
impregnace: Lesk povrchu je zachován za předpokladu, že denní čištění je prováděno pomocí prostředku
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů. Originální lesk zůstává, a může být dokonce ještě zvýrazněn přeleštěním.

Laserem upravované povrchy či povrchy upravované kyselinou fluorovodíkovou je nutné DVAKRÁT ošetřit přípravky
Finalit No. 21 Fixativní penetrace a Finalit No. 25 Premium impregnace, aby se dosáhlo uspokojivých výsledků. Mezi
oběma ošetřeními Je nutné dodržet náležitou dobu schnutí.
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3. Specifikace výrobku
Vzhled:
Hodnota pH:
Balení:
Skladování:

Kapalný, převážně transparentní
Nevztahuje se.
Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

4. Bezpečnostní pokyny
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

5. Upozornění
Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby.
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.
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