
 

IDEA H2O
 

 
Stručný popis: 
Transparentní ochranný přípravek určený pro povrchovou úpravu budov a výrobků z kamene, působící proti  
pronikání vody, oleje, potravinových mastnot a vlhkosti. Vynikající výsledky i u lesklých materiálů, neomezuje  
prodyšnost materiálu, zabraňuje vytváření skvrn, proniká do hloubky, nevytváří žádnou nevzhlednou povrchovou 
vrstvu.  
Laboratorní zkoušky prokázaly odolnost výrobku proti UV paprskům, nedochází k barevným změnám ani po 
dlouhodobém vystavení působení slunce. Zintenzivňuje původní barvu kamene, zvyšuje jeho lesk. 
Zamezuje vzniku plísní. Zajišťuje výbornou ochranu proti nápisům, ochrání materiál i před běžnými 
neodstranitelnými fixy ... 
 
Použití na: 
Přírodní a umělý kámen. 
 
Návod k použití: 
Příprava podkladu: povrch musí být dokonale suchý a čistý; případné skvrny, plísně či usazeniny musí být předem 
odstraněny, protože následně by jejich odstraňování bylo obtížné. 
Doporučujeme, je-li to možné, přípravek nanášet pomocí štětce, protože zajistí lepší pronikání ochranného 
přípravku.Při aplikaci přípravku IDEA H2O vytvářejte mírný tlak, čímž zajistíte dokonalé proniknutí přípravku 
i do štěrbin, rohů a prohlubní. Aplikace je možná i pomocí válečku, hadru, či mopu.  
Nechte ošetřený povrch oschnout volně na vzduchu. Pokud při nanášení došlo k aplikaci nadměrného množství  
přípravku, odstraňte tyto přebytku třením daného místa suchým textilem nebo savým papírem. Tuto operaci 
můžete provést i po uplynutí několika hodin od aplikace. Případné vyleštění materiálu může být provedeno  
buďto ručně nebo v případě podlahových ploch pomocí jednokotoučového stroje s osazeným bílým padem. 
 
Doporučení: 
� Doporučujeme nanášet přípravek až do úplného nasycení kamene.  
� Na značně absorpční materiály doporučujeme nanést přípravek ve dvou vrstvách, s odstupem několika minut  
    (5-10) od první aplikace.  
� Přípravek je připraven k okamžitému použití, v případě nutnosti (materiály s nízkou absorpční schopností) 
    je možno přípravek naředit až na 25%.  
� Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.  
� Nápisy fixem mohou být odstraněny pomocí rozpouštědla Lem-3. Pokud se nápis nepodaří odstranit,  
    vzhledem k široké nabídce různých druhů fixů na trhu, je nutno použít koncentrovanější přípravek jakým je  
    například čistič Ultre Stripper.  
� Jiným použitelným postupem aplikace, vhodným pro malé předměty, může být ponoření; popřípadě je možno  
    použít houbičku namočenou v přípravku.  
� Po ošetření předmětného kamenného materiálu se musí nechat zasychat po dobu 24 hodin dokud nedojde  
    ke kompletní polymerizaci.  
� V případě ošetřování soch, váz nebo okrasných předmětů umístěných ve venkovním prostředí, je nutno věnovat  
    velkou pozornost nanesení přípravku do štěrbin a spojů.  
 
Spotřeba: 
Při ošetřování lesklého nebo leštěného mramoru či žuly s hrubostí více než 800 vystačí jeden litr přípravku na 
přibližně 30-40 m2.  
V případě lesklých či leštěných vápenců, pískovců, teraca s hrubostí nižší než 800 vystačí 1 litr přípravku na 
přibližně 15-20 m2. 
 
Dodávaná balení: 
1 l - 5 l - 25 l  
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