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 Popis : 

 

QUARTZ SHIELD – proti-skvrnná impregnace na vodní 
bázi na aglomeráty

QUARTZ SHIELD je specifický produkt určený jako proti-skvrnná ochrana aglomerátů (quartz). Jde o hloubkovou ochranu, 

která proniká do mikro-pórů materiálu, který může být leštěný nebo matný. Přípravek je jednoduchý na použití a 

nezanechává žádný film na povrchu materiálu a chrání povrch před absorpcí nečistot a tekutin.
QUARTZ SHIELD je přípustný k použití na výrobky, kde dochází ke kontaktu s potravinami.

 

 

 

Návod k použití :

je možné použít na suché a čisté povrchy. Přípravek je 

možno nanést na hotový kámen. Zbytky vody, prachu a 

nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace a způsobit 
její nesouměrnost. Přípravek je možno nanášet štětcem, 

houbou, stříkací pistolí nebo hadrem. Je třeba nanést 
jen takové množství přípravku, které materiál snadno 

vsákne. Nevsáknutý přípravek je třeba setřít z
povrchu. 

Aplikujte přípravek pomocí čistého hadru krouživými 
pohyby; nechte 1-5 minut vsáknout; setřete povrch 
kamene čistým hadrem a setřete zbytky.
DŮLEŽITÉ! Vždy doporučujeme vyzkoušet přípravek na

malé ploše. Po použití uzavřete plechovku.

Při teplotě kolem 30°C může přípravek zaschnout během 1 

minuty.
Požadovaný ochranný efekt se dostaví po 24-48 hodinách 

po aplikaci. Při aplikaci na podlahu po ní nechodťe 4-6 

hodin.
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Technické údaje

Hustota při 25oC gr/cm3 0,98

Vzhled Tekutina

Standardní barva nažloutlá

Spotřeba 1 litr zhruba na 40-75 m2. 

 

Skladovatelnost 
 

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, 
slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech. 
 

 
Bezpečnostní pravidla 
 

Jde o chemickou látku, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.
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