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Останнє оновлення: березень 2021 року. 

 
Обмеження відповідальності. Інформація у цьому технічному описі базується на лабораторних тестах, які ми вважаємо точними, і призначені 
лише для орієнтирів. Усі рекомендації та пропозиції щодо використання продуктів, зроблені Chromos, будь то в технічній документації, у відповідь 
на конкретний запит чи іншим чином, базуються на даних, які, наскільки нам відомо, є надійними. Кінцевий користувач несе відповідальність за 
визначення придатності продукту для його використання за призначенням. Виробник не може контролювати ні якість, ні стан основи, ні багато 
факторів, що впливають на використання та застосування продукту. Таким чином, Chromos не несе відповідальності за втрати, травми або 
пошкодження, спричинені таким використанням. 

ОПИС ПРОДУКТУ Суміш силану / силоксану на основі води та синтетичної смоли. 

ПРИЗНАЧЕННЯ  Обробка підлог з натурального та синтетичного каменю або неглазурованої 
керамічної плитки для зручного догляду та відлякування води та масла. 

 ґрунтовка (перший шар) на дуже поглинаючих мінеральних основах, що запобігає 
проникненню води в основу. 

 обробка водою, маслом і брудом природного каменю з низькою пористістю, 
наприклад мармуру, травертину та граніту. 

ВЛАСТИВОСТІ  Водо- і масловідштовхувальний засіб; 

 Пори субстрату залишаються відкритими; 

 Масло, жир і бруд можна легко видалити з основи; 

 Дуже слабкий запах; 

 Легке обслуговування підлоги. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ Зовнішній вигляд: молочно-біла рідина 
Твердий вміст: ̴ 6,25% (за вагою) 
Щільність; 1,0 кг / л 

УМОВИ ЗАЯВКИ Температура основи та повітря: не менше +10 ° C; макс. +30 ° C 
Відносна вологість повітря: макс. 80% 

Якість субстрату Субстрат, який потрібно обробити, повинен бути чистим, сухим і з відкритими порами. 

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ Перемішайте або струсіть матеріал перед використанням.Для нанесення на дуже 
абсорбуючі основи його можна розбавити до 50% чистою водою 

 

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ Нанесіть матеріал щедро пензлем або пульверизатором. Гідрофобні та олеофобні ефекти 
починають розвиватися протягом 24 годин і закінчуються протягом 1 тижня. 
Через можливу зміну кольору доцільно проводити випробування на дослідній ділянці. 
 

СПОЖИВАННЯ 0,10 - 0,25 л / м2 на шар (залежно від поглинаючої здатності основи). 

УПАКОВКА Пластикова упаковка 1 і 5 л 

КОЛІРОВИЙ ДІАПАЗОН / 
ГЛЯС 

Прозорий / матовий 
 

КАТЕГОРІЯ ЛОС І 
ОБМЕЖЕННЯ 
 

A (год), 30 г / л; продукт містить макс. 30 г / л. 

ЗБЕРІГАННЯ У сухих і повітряних приміщеннях в оригінально закритих контейнерах при температурі 

від +5Від C до +25C.  
Термін придатності: 12 місяців 


