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Best.-Nr.

Tisztító,- ápoló- és imregnálószerek

Felhasználásra kész, szilikon alapú, szerves oldószer tartalmú impregnálószer speciális színel-
mélyítő adalékokkal.
 
 nedvszívó, porózus természetes és beton kő burkolatokhoz, illetve márványhoz 
 a felületet víz- és szennytaszítóvá teszi és megkönnyíti az ápolást
 élénkíti a természetes színt és struktúrát 
 nem fénylik
 bel- és kültérre
 

Alkalmazási terület Felhasználható fal- és padlóburkolatok, lépcsők, bejáratok, teraszok, stb. színének elmélyítésére, 
ha kifakultnak vagy színtelennek tűnnek. Számos hasított, fűrészelt, csiszolt vagy vágott felületű, 
szívóképes és porózus természetes kőhöz alkalmazható, mint például gránit, gneisz, porfír, márvány, 
mészkő, pala, solnhofeni padlólapok, valamint beton térburkoló kő, stb., bel- és kültéren egyaránt.

Aljzatok Az aljzatnak felvevőképesnek, tisztának, foltmentesnek, valamint teljesen száraznak kell lenni. Szí-
vóképes felületek, mint polírozott vagy égetett anyagok, pl. klinker, kőporcelán gres lapok, nem 
kezelhetők a színélénkítővel. A polírozott és nagyon finomra csiszolt természetes és beton kövekhez 
a hagyományos impregnálószereket ajánljuk, melyek jobban beszívódnak. A nagyon finomra csiszolt 
felületekre csak igen vékony rétegben hordják fel a színélénkítőt. Kétség esetén próbálják ki kis felü-
leten.

Szín Színtelen, tiszta.

Sűrűség Kb. 0,9 g/cm³.

Anyagösszetétel Szénhidrogének, sziloxánok.

Száradási idő Kb. 30 perc.

Anyagszükséglet Kb. 10 m²/l.

Tárolás Zárt, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen kb. 2 évig tárolható.

Kiszerelés Flakon 1l (4db/karton).

Sopro NVF 705
Natúrkő színélénkítő
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Sopro Hungária Kft. • 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. • Tel.: 23/458-046 • Fax: 23/458-048 • info@sopro.hu • www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
al kal maz ha tóak konk rét, egyes ese tek re. Az itt fel so rolt ada tok nem ké pez he tik sem mi fé le kártérítési igény alap ját. Szük ség ese tén kér jük, for dul jon 
műszakitanácsadóinkhoz!Aváltoztatásjogátfenntartjuk!

- beszívódik a felületbe 
- a felület víz-és szennytaszítóvá válik 
- elmélyíti a természetes színt és struktúrát   
- nem képez fénylő felületet 
- a burkolólap páraáteresztő képességét nem befolyásolja 
- a burkolat kevésbé szennyeződik és foltosodik 
- megkönnyíti a felület ápolását 
- a burkolat csúszásgátló tulajdonságát nem befolyásolja

Hordják fel a Sopro Natúrkő színélénkítőt tiszta, száraz szivaccsal, rövid szőrű hengerrel vagy ecsettel 
vékonyan, egyenletes rétegben, majd várják meg, amíg beszívódik. Az impregnálást ne végezzék köz-
vetlen napsütésben, illetve 5°C alatt és 25°C felett. Nagymértékben szívóképes aljzaton második réteg 
felvitele is szükséges lehet. Kismértékben szívóképes felületen telített felhordása esetén töröljék le 
törlőruhával a felesleges, be nem szívódott  anyagot, hogy ne képződjön a felületen fénylő réteg.  
A szerszámok oldószerrel tisztíthatók.

Beltéren megfelelő ápolás mellett korlátlan. Kültéren a burkolat fajtájától és az időjárástól függően 
1-2 év, a védőhatás 5 – 7 év.

Csak teljes mértékben kiszáradt burkolatot kezeljenek. (Új burkolatoknál a száradási idő kb. 8 hét, 
egyéb esetben pedig, például eső vagy tisztítás után: néhány nap) Védeni kell az üveg, a polírozott fa 
vagy lakkozott felületeket, valamint a műanyag és egyéb érzékeny felületeket az anyag kifreccsenése, 
kiszóródása ellen.

A tárolóedény környezetkímélő fehér bádogból készül, és újrahasznosítható. A kiszáradt, üres táro-
lóedény a hasznos anyagokkal együtt kerülhet ártalmatlanításra. Az anyagmaradványok veszélyes 
hulladéknak minősülnek.
A VwVwS alapján WGK 2, 1999. 05. 17.

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.
GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
Jelölés: Veszélyes!

Veszélyt jelentő összetevő(k): szénhidrogének, C9, aromás vegyületek , < 0,1 % benzol;. szénhidrogének, C9-C12, 
n-alkánok, izo-alkánok, ciklikus vegyületek, aromás vegyületek (2 – 25 %), < 0,1 % benzol.

Veszély jelzés: H226 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.  
H315 Bőrirritáló hatású. H355 Légúti irritációt okozhat. H356 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a 
vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Biz ton sá gi előírások: P102 Gyermektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P311 Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tar-
talom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.
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