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TECHNICKÝ LIST

LIMESEALER
Impregnační a zpevňující prostředek pro vápence a pískovce

Popis :

Transparentní ochranný konsolidační prostředek odpuzující vodu, s účinkem proti usazování solí. Rovněž chrání 
materiál před pronikáním vody a oleje. LIMESEALER je vhodný pro velmi porézní a drolivé kameny, jako je vápenec a 
pískovec, výborně chrání před pronikáním vody, vlhkosti a před působením kyselých dešťů; zabraňuje vytváření 
plísňových porostů a solných výkvětů. Po aplikaci je LIMESEALER ve většině případů průhledný a nedodává matriálu 
lesk ani vlhký vzhled.

Technické údaje :

Fyzikální stav kapalina
Barva průsvitná, bezbarvá
Zápach charakteristický  
Měrná hmotnost při 20°C 0,800 ± 0,02
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
pH bez údajů
Doby zasychání při 20°C 20 – 30 minut
Skladování při 20°C po dobu 12 měsíců v uzavřených nádobách

Návod k použití :

Příprava podkladu: ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý a čistý; pokud možno odstraňte předem veškeré 
skvrny, plísně a inkrustace, jinak by došlo k jejich zafixování a jejich pozdější odstraňování by bylo obtížné. Aplikace: 
štětcem, válečkem, nástřikem. Kde je to možné, doporučuje se aplikace pomocí štětce, protože umožňuje dokonalou 
penetraci ochranného přípravku. Nanášejte LIMESEALER štětcem, přičemž mírně přitlačte v místech prasklin, v rozích a 
v prohlubních, aby přípravek dobře pronikl do ošetřovaného materiálu. Opakujte aplikaci několikrát po sobě bez 
přerušení, dokud není kámen zcela nasycen a již nepohlcuje další vrstvy přípravku. 

Doporučení k použití:

- doporučujeme přípravek nanášet na ošetřovaný povrch, dokud není zcela saturován. Dbejte na nanášení další 
    vrstvy ještě před zaschnutím předchozí; tj. nenechávejte zaschnout první nátěr.

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích  
a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte 
za informativní.  Nepředstavují  implicitní  nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné 
použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.
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- Neřeďte přípravek jinými ředidly nebo vodou, protože tento výrobek je již připraven k přímému použití.
- Ošetřovaný povrch musí být dokonale suchý.

- Po aplikaci přípravku LIMESEALER nechte ošetřený povrch zaschnout pod dobu 24 hodin, aby došlo  
k dokonalé polymerizaci přípravku.

- V případě ošetřování soch, váz či externích dekoračních předmětů, věnujte velkou pozornost spárám.

- Před použitím pročtěte pozorně doporučení na etiketě výrobku.

Bezpečnostní opatření :

Kromě dodržování správného pracovního postupu Vás žádáme o prostudování bezpečnostních listů CE a dodržování 
platných zákonných předpisů z hlediska bezpečnosti práce.

Ošetřované povrchy :

Pískovec, vápenec, všechny porézní a křehké materiály.

Orientační spotřeba :

Pro ochranu vápenatých kamenů, vápenců a pískovců nebo betonu o zrnitosti větší než 800 vystačí jeden litr výrobku 
na 10 – 15 m2. 

Balení :

Kartóny po 12  plechovkách o obsahu 1 l; 3 plechovky o obsahu 5 l; soudek o obsahu 30 l.

Nádoby jsou vyrobeny z pocínované pásky (ACC), po jejich vyprázdnění je tudíž nutné zajistit jejich recyklaci podle 
ustanovení příslušných předpisů o zpracování odpadu.

Obalový materiál je schválen podle předpisů Spojených národů týkajících se pozemní přepravy (ADR) a mořské 
přepravy (IMO), v případě letecké přepravy se odkazujeme na příslušný platný předpis  (IATA). Další informace 
ohledně přepravy výrobku jsou uvedeny na bezpečnostních kartách.

Celní kódové označení při přepravě v rámci EU

39.10.0000
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