
Środek do konserwacji iStone

KARTA TECHNICZNA

DLH Global S.A.
Biuro: ul. Sosnkowskiego 1D
02-495 Warszawa

Chroni przed zabrudzeniami
Ułatwia pielęgnację i czyszczenie
Nadaje przyjemny satynowy połysk
Łatwy w aplikacji
pH 8,7 

 WŁAŚCIWOŚCI 

21 litr = ok. 20m

ZUŻYCIE 

iStone – Transparentny środek impregnujący na bazie emulsji polimerowej do zabezpieczenia nawierzchni z naturalnego 
oraz syntetycznego kamienia, ceramiki, LVT, PCV, linoleum, kauczuku/gumy. Tworzy usuwalną, satynową powłokę ochronną. 
Ułatwia pielęgnację i czyszczenie, ogranicza wnikanie brudu i powstawanie plam. Łatwy w aplikacji, do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz budynków.

OPIS PRODUKTU

Zabezpieczane podłoże musi być odtłuszczone, czyste i suche. Maksymalna temperatura podłoża na zewnątrz +30°C. Wszelkie 
plamy, zabrudzenia należy usunąć przed zastosowaniem środka iStone, po czyszczeniu przy użyciu detergentów powierzchnię 
należy zneutralizować wodą i pozostawić do wyschnięcia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przelać produkt do czystego pojemnika. Następnie nałożyć na podłogę za pomocą mopa z krótkim włosem, bawełnianej szmatki 
niestrzępiącej się, w postaci grubej warstwy, równomiernie na całej powierzchni. Nie wylewać bezpośrednio z butelki w celu 
uniknięcia zgrubiałych plam/kropel.Pozostawić do pełnego wyschnięcia w czasie od 1 do 4 godzin.
Powtórzyć nałożenie drugiej warstwy prostopadle do pierwszej. Bardzo mocno obciążone powierzchnie pokrywać 
3 warstwami. Unikać powstawania pęcherzyków/ bąbli w trakcie wykładania.

Zastosowanie na zewnątrz:
Temperatura podłoża podczas aplikacji powinna zawierać się w przedziale +15 - +30 °C. Nie należy nanosić środka iStone 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego promieniowania słonecznego. Stosować na odtłuszczone, czyste i suche 
podłoże. Obciążenie powierzchni możliwe po utwardzeniu powłoki – ok. 12 godzin po aplikacji ostatniej warstwy, pełne 
utwardzenie następuje po ok. 5 dobach. 

Przed rozpoczęciem nanoszenia zaleca się wykonanie próby w celu oceny przyczepności, koloru i chłonności.

SPOSÓB UŻYCIA

Mop z krótkim włosiem, bawełniana nie strzępiąca się szmatka.

NARZĘDZIA
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Temperatura aplikacji od +15°C do +30°C

Czas schnięcia* ok. 12 godz.

Zawiera Niejonowe surfaktanty 5-15%, fosforany < 5%, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie okres przechowywania 24 miesięcy od daty produkcji, produkt wrażliwy na 
mróz

* Czas schnięcia w temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 
wynoszącej 50%. Wysokie temperatury i niska wilgotność powietrza 
odpowiednio skracają, a niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza 
wydłużają ten czas.

DANE TECHNICZNE

Środek iStone może powodować poważne uszkodzenia oczu. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, 
które zostały zamieszczone na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury 
wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, 
warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje 
się do danego postępowania. Firma DLH Global S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu oraz nie udziela rękojmi 
na wykonywane prace. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace 
należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Wyprodukowano dla: DLH Global S.A. przez Bautec Polska Sp. z o.o. Turniejowa 8,  53-014 Wrocław.


