
 

 
 
 

Prisma Steinprotektor  

Protec ţia suprafe ţelor din piatr ă 
 
Propriet ăţi 
Dispersie plastică de protecţie, care produce prin lustruire cu maşină de lustruit  
"High-Speed" un strat de protecţie lucios, rezistent şi antiderapant. Suprafeţele din  
piatră protejate cu Prisma Steinprotektor se comportă hidrofob şi sunt rezistente la şters.  
Un luciu micşorat prin frecventare, poate fii îmbunătăţit prin metoda "spray cleanern".  
Urme de frecventat pot fii îndepărtate prin lustruire "High-Speed" fără probleme.  
Stratul de protecţie poate fii îndepărtat parţial şi fără decapant, în formă unei curăţenii  
intensive. Astfel se pot evita acţiuni de decapare scumpe şi de durată îndelungată. 
 
Compozi ţie 
Emulgatori, ceruri, dispersii de polimeri, substanţe ajutătoare, plastefianţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 8,5 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pe toate pavimente absorbante din piatră naturală şi artifcială cum ar fii: marmoră, granit,  
piatră mozaic şi travertină. Nu este indicată pe gresie şi pe suprafeţe din piatră lucioasă. 
 
Întrebuin ţare 
Aplicaţi un strat fin din produsul nediluat, pe pavimentul decapat şi uscat,  
cu ajutorul unui mop plat. Evitaţi uscarea produsului în mop şi închideţi  
imediat canistra după folosire. 
 
Protec ţia de bază pe pavimente decapate: 
În funcţie a absorbţiei pavimentului aplicaţi 2-3 straturi din produs  
în interval de ca. 30 minute. 
 
Aplicarea straturilor prea groase, duce după sine urme de frecventat vizibile. 
 
Reprotec ţie dup ă curăţenie intensiv ă: 
Aplicaţi 1-2 straturi în interval de ca. 30 minute. 
 
 
Aplica ţia local ă prin sprayat în cazuri de uzuri locale a filmului  
de protec ţie: 
Diluaţi produsul 1:1 cu apă rece, sprayaţi locurile deteriorate  
şi lustruiţi cu maşină de lustruit (ca. 1000 rpm). 
 
Lustruire: 
Lustruiţi şi îndesaţi straturile aplicate şi uscate cu maşina de  
lustruit cu turaţii mari (ca. 1000 rpm). 

Consum pe metru p ătrat  
Protecţia de bază: 25 ml / strat 
Reprotecţie: 25 ml / strat 
Aplicaţia prin spraiat: 1,5 ml 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

Ambalaj  
2 x 5 litri / carton Art.-Nr. j 21 06 05 
 A se feri de înghe ţ! 
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