
 

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne

Zastoupení pro ČR a Slovensko:
Tel.: +420 312 690 385 

e-mail: 

 
 
 
 
 

 
 
Typ výrobku: KELT s mokrým efektem
 
Aplikace: Výrobek je urč
podobných druhů kamene, pro vnit
vhodný na savé materiály (hrubé, pískované, štípané)
přirozené barvy kamene a zajistí trvalý mokrý efekt. 
KELT má vodě odpudivý efekt.
 
 
Technické údaje 
 
Hustota při 25oC gr/cm3   
Vzhled     
Standardní barva   
Doba schnutí při 25°C  
Objem balení v litrech  
 
 
 
Návod k použití:  Ošetřovaný materiál musí být suchý a o
vosku. Přípravek je možno nanášet št
množství, které materiál  snadno vsákne. P
vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva.
odstranit. Při nanesení přípravku na podlaze se nedoporu
min. 12 hodin. 
 
Důležité: Ošetřovaný materiál musí být kompletn
nebo vlhký materiál riskujete nesoum
vždy vhodné vyzkoušet efekt př
 
Spotřeba:  1 litr přípravku na 
materiálu. 
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TECHNICKÝ LIST 

mokrým efektem na pískovec 

Výrobek je určen pro ošetření pískovce, travertinů, mramoru, žuly a 
 kamene, pro vnitřní i vnější použití. Zanechá tzv. mokrý efekt. Je

(hrubé, pískované, štípané). Přípravek KELT zvýrazní a oživí 
irozené barvy kamene a zajistí trvalý mokrý efekt.  

 odpudivý efekt. 
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řovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a 
ípravek je možno nanášet štětcem, houbou nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové 

snadno vsákne. Při aplikaci nadměrného  množství se na povrchu 
ežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva. Nevsáklé přebytky přípravku je pot

řípravku na podlaze se nedoporučuje chodit po ošet

ovaný materiál musí být kompletně suchý. Aplikací KELTU na mokrý 
nebo vlhký materiál riskujete nesouměrnost mokrého efektu. Před použitím na v
vždy vhodné vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku. 

ípravku na přibližně 10 m2, závisí ale vždy na poréznosti ošet
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