ICR17
Pakkauskoko 1 L
HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:
Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita.
Testaa tuotteen soveltuvuus pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä.
Kytke lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä.
Liuotinpohjainen kivisuoja huokoisille luonnonkiville ja sementtilaatoille.
Sisä- ja ulkokäyttöön.

KEMIALLINEN KOOSTUMUS
Sekoitus alhaisen valikoidun molekyylipainon omaavia siloksaaneja hiilivetyliuottimessa. Erittäin
pitkävaikutteinen, suurta kemiallista ja fysikaalista rasitusta kestävä, syvälle imeytyvä suojavaikutus
kivimateriaaleille.

KÄYTTÖTARKOITUS
Kosteudelta ja vesipohjaiselta lialta suojaava, syvälle huokosiin vaikuttava suoja-aine imukykyisten kivirakennusmateriaalien suojakäsittelyihin. Soveltuu parhaiten marmorille, graniitille, sementille ja betonille
sekä muille imukykyisille kivilaaduille.
Suojaava vaikutus happosateita ja voimakkaita puhdistustoimenpiteitä vastaan, myös jo vaurioituneilla
pinnoilla. Voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa.

OMINAISUUDET
Suojakäsittely vastustaa ja kontrolloi kiven läpi tulevaa kosteutta sekä ehkäisee kosteudesta aiheutuvien valkoisen ”härmän” ja tummien
tahrojen muodostumista.Se vastustaa myös voimakkaasti kosteuden ja veden imeytymistä ja näin ehkäisee homeen, levän sekä muiden
biologisten kasvustojen muodostumista.
Tuote suojaa kivipintoja ilmansaasteiden ja vesipohjaisten tahrojen imeytymiseltä ja kiinnittymiseltä, tehden ne helposti poistettaviksi.
Tuote ei muuta kiven alkuperäistä väriä tai ulkonäköä. Oikein annosteltuna se ei myöskään muodosta kalvoa kiven pintaan. ICR 17 tehtävä
suojakäsittely ei vaikuta kiven hengittävyyteen ja höyrynläpäisykykyyn. Tuote kestää erinomaisesti ilmastollisia rasituksia sekä UV-säteilyä.
ICR 17 suositellaan myös käytettäväksi kivilaattojen suojakäsittelyihin ennen asennusprosessia. Se suojaa laattoja kiinnitysmassoista ja
perustasta imeytyvää kosteutta vastaan sekä helpottaa huomattavasti pintojen puhdistamista asennuksen jälkeen.

VAARALLISUUS
Varoitusmerkit: F Helposti syttyvää, Xi Ärsyttävää.
Astia on pidetttävä suljettuna ja kaukana avotulesta tai kipinälähteistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. Kuivuttuaan tuote on myrkytön. Tuotteesta on tarvittaessa saatavilla EU:n direktiivin 91/155 mukainen
käyttöturvallisuustiedote, jossa on lisätietoja tuotteen myrkyllisyydestä ja vaarallisuudesta.
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ICR17
KÄYTTÖOHJEET
Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta levitetään ainoastaan kuiville, puhtaille pinnoille. Huolehdi tehokkaasta ilmanvaihdosta tai käytä
liuotinhöyryiltä suojaavaa hengityssuojainta. Vältä myös ihokosketusta ja roiskeita silmiin. Älä tupakoi tilassa jossa käsittelyä tehdään tai on
juuri tehty.
Tuotteen voi levittää sumuttamalla ja samanaikaisesti levittämällä, maalipensselillä tai -telalla, pehmeällä liinalla tai tupolla. Tuotetta levitetään
tasaisesti koko käsiteltävälle pinnalle. Noin 10 minuuttia annostelun jälkeen imeytymätön tuote poistetaan imeyttämällä se pehmeään
imukykyiseen liinaan tai lattianhoitokoneen laikkaan. Tuotteen riittoisuus riippuu käsiteltävän kivimateriaalin huokoisuudesta. Yleensä 1 litra
tuotetta riittää 5-20 m²:n käsittelyyn.
1-2 tuntia annostelun jälkeen voidaan käsitellylle pinnalle levittää muita liuotinpohjaisia tuotteita (Basoil) ja 24 tunnin jälkeen vesipohjaisia
tuotteita (Barrier 2 Prevent, Woplus).
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