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TECHNICKÝ LIST 
 

Název výrobku:  VIVA 
  

 
Aplikace:  

VIVA -  transparentní zvýrazňovač na černé/tmavé materiály (žuly, labradory, mramory apod.). 
Přípravek je vhodný do exteriéru i interiéru. VIVA nevytváří „film“ na povrchu materiálu, ale proniká do 

hloubky kamene a eliminuje barevné defekty. Povrch je následně více černý, tmavý a homogenní. 

VIVA vytváří zároveň ochranu povrchu před vniknutím nečistot, oleje, tekutin apod. 
Přípravek je určen na ruční použití. VIVA nežloutne při vystavení slunečnímu záření.                                           

 

 

 
 

 
 

Návod k použití:  Přípravek je možno nanést na 
hotový kámen. Ošetřovaný materiál musí být 

suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. 

Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou 
nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové 

množství, které materiál snadno vsákne. Při 
aplikaci nadměrného množství se na povrchu 

vytvoří nežádoucí povrchní lesklá a lepkavá vrstva. 

Jakékoliv nevsáklé přebytky odstraňte čistým 
hadrem. Přípravek naneste krouživými pohyby, 

který pomáhá vniknutí přípravku do kamene. 
Doporučujeme opakovat postup po 10-15 

minutách. Ochranný efekt je dosažen po 24 
hodinách. Při aplikaci na podlaze nechoďte po 

povrchu minimálně 24 hodin. 

 
Důležité: Před použitím vždy doporučujeme 

vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku. 
 

Před použitím nádobu protřepejte. Po použití 

nádobu uzavřete.

Technické údaje 

Hustota při 25oC gr/cm3 0,86 

Vzhled Tekutina mléčné barvy 

Standardní barva transparentní 

Spotřeba Standardně 20-30 m2 na 1 litr. Záleží na 
nasákavosti materiálu. 

 

Trvanlivost: Skladujte v suchu a chladu.Při teplotě od 18 do  25oC v originálním balení je minimální 

garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců. 

Bezpečnostní pravidla: Přípravek je chemický produkt. Před použitím si prostudujte technický list a 
informace na obale. 
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