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Yoğun Temizleyiciler

LTP StripEx
1 ve 5 litre
YOĞUN KİR, CİLA VE KORUMA SÖKÜCÜ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Zeminlerdeki koruma katmanlarının kaldırılması ve temizlenmesi 
için idealdir. Eski koruma ve yalıtım tabakalarını, oksitlenmiş keten 
tohumu yağı ve diğer mineral yağları çıkarmaya yardımcı olur.
Mermer, porselen, granit, traverten, çini kumtaşı, arduvaz, terracotta, 
tuğla, beton ve dış kaplama taşları için uygundur.

LTP GSR
1 ve 5 litre
ÇİMENTO, KİREÇ VE HARÇ KALINTISI SÖKÜCÜ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Çimento kalıntıları, harç lekesi, kireç, çiçeklenme ve diğer benzer 
birikintileri gidermek için hızlı aksiyona geçen bir temizleme mad-
desidir. Sırlı ve sırsız seramik, arduaz, bazalt, tuğla, terracotta ve 
aside dayanıklı doğal taşlar için uygundur. (Mermer vb. gibi aside 
dayanıksız yüzeylerde kullanmayınız.)

LTP StainRem
500ml
LTP SPOT LEKE GİDERİCİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Çoğu mineral yağ ve yemek yağı lekelerinin (yağ sıçraması dahil) 
temizlenmesinde etkilidir. Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduaz, 
mermer, porselen, granit, terracotta, cotta, çini, beton ve dış cephe 
kaplamalarında kullanıma uygundur.

LTP GrimEx
1 ve 5 litre
AĞIR KİR VE LEKE TEMİZLEYİCİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Yağ, gres, yoğun kir, kireç ve eski koruma tabakalarının çıkarılma-
sında etkilidir. Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, mermer, por-
selen, granit, terracotta, cotta, tuğla ve dış cephe kaplamaları için 
uygundur.

Yoğun Tem
izleyiciler: Ağır kirli ve eski yüzeylerin tem

izlenm
esi

 için kullanılan yüzey tem
izlem

e ürünleri.

LTP SolvEx 
1 ve 5 litre
YÜKSEK PERFORMANSLI BOYA TEMİZLEYİCİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Graffiti , sprey boya, yapışkan bant izleri, epoksi, silikon, akrilik ci-
lalar ve harç kalıntılarını giderir. Beton, Taş, Traverten, Terracotta, 
Kayrak, Kumtaşı, Kaldırım taşları, Çini, Sırlı Seramik ve Porselen için 
uygundur.
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Yoğun Temizleyiciler

LTP Fuller
150g şişe
YAĞ EMİCİ TOZ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Tüm yağlı lekeler için ultra emici leke çıkarıcı (yağ, gres, makyaj, 
sebum). Taş, mermer, terracotta, beton, dış kaplama, ahşap, ku-
maş ve deri üzerinde kullanılabilir. StainRem ile kullanılmalıdır.

LTP RustRem
1 ve 5 litre
PAS SÖKÜCÜ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Yüzeydaki pas lekelerini çıkarır. Asitli olmayan formülasyonu 
sayesinde, özellikle cilalı mermer gibi hassas yüzeyler için uy-
gundur. Paslı yüzeye doğrudan etki eder ve lekeleri sadece 15 
dakikada giderir.

LTP MouldEx
5 litre
YOĞUN TEMİZLEYİCİLER - DIŞ ALAN İÇİN
Beyazlatma özelliği, doğal taşı asıl rengine getirmeye yardımcı 
olur. Beton kaldırımlar dahil her türlü doğal ve yapay taştan, 
küf sporları, siyah nokta, liken, mantar ve yosunları çıkarır ve öl-
dürür. Anti-bakteriyel etki sayesinde küf ve mantar sporlarının 
yeniden büyümesini önler.

LTP Stoneclean 
250ml Sprey
YOĞUN TEMİZLEYİCİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Her türlü kir ve yağı temizlemek için yüzeyleri derinlemesine 
temizleyen yoğun bir köpük temizleyicidir. Kireçtaşı, granit, 
mermer, traverten, arduvaz, kumtaşı, kuvars, terrazzo, bazalt, 
beton ve diğer tüm taş yüzeyler dahil olmak üzere cilalı ve par-
latılmamış doğal ve yapay taşlar için uygundur. Laminat ve ak-
rilik tezgahlarda da kullanılabilir.

LTP MouldEx Sprey
500ml sprey
DERZ VE YOSUN TEMİZLEYİCİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Derz, silikon yüzeyler ve diğer nemli yerler dahil olmak üzere 
tüm küf oluşumları, mantarları ve yosunları öldürür, yüzeyden  
çıkartır. Anti-bakteriyel etki sayesinde küf ve mantar sporlarının 
yeniden büyümesini önler.
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LTP Saten 
1 ve 5 litre
FİLM BIRAKAN KORUMA - İÇ ALAN İÇİN
Yüzeyin renk doygunluğunu arttırır. LTP Mattstone veya Mattsto-
ne H20 kullanarak önceden kapatılmış olan yüzeyleri korur. Kendi-
liğinden parlar yada traverten, kireçtaşı gibi yüzeylerde parlaklığı 
arttırmak için kullanılır.

LTP Ironwax Gloss
LTP Ironwax Satin
1 ve 5 litre
FİLM BIRAKAN SU BAZLI KORUMA – İÇ ALAN İÇİN
Uygulaması kolay, parlak ve saten görünüme sahip az bakım ge-
rektiren kendinden parlak akrilik korumadır. Renk ve dokuyu geliş-
tirir, lekelenmeye ve inatçı kirlere karşı yüzeyi korur.
Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, cilasız mermer, terracotta, 
cotta, tuğlalar, mozaikler ve beton yüzeylerde kullanılabilir. Daha 
gözenekli yüzeylerde Mattstone H20 ile ön koruma uygulanmalı-
dır. Islak alanlarda kullanmayınız.

LTP AntiqueWax ve ClearWax
1 ve 2.5 litre
DUVAR VE ZEMİN KARO CİLASI - İÇ ALAN İÇİN
Üç tip balmumundan harmanlanmış yumuşak bir ciladır. Mükem-
mel bir parlaklık sağlar. Suya, toza, kire ve diğer yaygın bulunan ev-
sel kirlere karşı koruyucu bir tabaka oluşturur. Traverten, kireçtaşı, 
kumtaşı, arduvaz, eskitme mermer, alevli ve pürüzlü granit, cotto, 
terracotta, kiremit ve tuğla gibi yüzeylerde kullanıma uygundur.

Cilalar

Cila Ü
rünleri: Yüzeyleri aşınm

a ve yıpranm
alara karşı koruyan, bir film

 tabakası oluşturan 
ürünlerdir. Yüzeyleri onarır ve nefes alm

asını sağlar. Sadece iç alan kullanım
ı için uygundur.

LTP GlazePro
1 ve 5 litre
PARLAK TAŞLAR İÇİN KORUMA - İÇ ALAN İÇİN
Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve korur. Yüzeyin renk 
doygunluğunu arttırır. Aşınma ve lekelere karşı çok dayanıklıdır. 
Bakım ve temizliği kolaydır. Yüzeylerde ıslak görünüm bırakır.
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Em
prenye Sızdırm

azlık M
addeleri: Yüzeydeki m

ikro gözeneklerin içerisine yerleşen 
bu koruyucular,  lekelere karşı güçlü bir bariyer oluşturur.
Yüzeyin nefes alm

asına yardım
cı olur; iç ve dış alanlarda kullanım

 için uygundur.

LTP Mattstone
500ml, 1 ve 5 litre
EMPRENYE KORUYUCULAR DOĞAL GÖRÜNÜM - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Renk ve dokuyu hassas bir şekilde artıran doğal son kat empren-
ye korumasıdır. Sprey boya ve boyalara karşı korunmaya yardımcı 
olur. Su, yağ ve gres yağlarından kuvvetli bir şekilde zemini korur. 
Yüzeylerin nefes almasını sağlar. Her türlü doğal ve yapay taş, sırsız 
porselen, kumtaşı, kayrak taşı, mermer, terrocotta , cotto, tuğla ve 
beton için uygundur.

LTP ColorUp
500ml, 1 ve 5 litre
EMPRENYE KORUYUCU RENK ARTTIRICI - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Renk yoğunlaştırıcı mat bir görünüm sağlar. Yatay ve dikey yüzey 
kullanımları için uygundur. Suya, yağa ve kirlere karşı güçlü koruma 
sağlar. Reçineli içeriği sayesinde zemin rengini arttırır. Yüzeyin ne-
fes almasına izin verir. Havuzların etrafında kullanılabilir. Her türlü 
doğal ve yapay taş, sırsız porselen, kumtaşı, arduvaz, mermer, ter-
racotta, cotto , tuğla ve beton gibi yüzeyler için uygundur. Onarıcı 
özelliğe sahiptir.

LTP MPG
500ml, 1 ve 5 litre
PARLATILMIŞ YÜZEYLER İÇİN KORUMA - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Renksiz emprenye korumasıdır. Cilalı zeminler, duvarlar, tezgahlar 
ve şömineler için uygundur. Yüzeyin cilalı görünümünü değiştir-
mez. Uygulaması çok kolaydır. Cilalı mermer, porselen ve granit 
gibi patlatılmış yüzeyler için uygundur. 

LTP Mattstone H20
1 ve 5 litre
SU BAZLI EMPRENYE KORUYUCU DOĞAL GÖRÜNÜM - İÇ VE DIŞ ALAN 
İÇİN
Doğal görünümlü su bazlı emprenye sızdırmazlık maddesidir. Ren-
gi arttırır. Kirlenmeye karşı korunmaya yardımcı olur. Yüzeyi su, 
yağ ve grese karşı kuvvetli bir şekilde korur. Yüzeyin nefes almasını 
sağlar. Her türlü doğal ve yapay taş, taş ocağı taşı, tuğla, beton ve 
kaldırım taşı, honlanmış. Honlanmış, kaba kesim ve cilalı yüzeyler 
için uygundur.

LTP Stone Oil
250ml, 500ml, 1 ve 5 litre
DOĞAL TAŞ YAĞI - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN 
Düşük gözenekli arduvaz, ve terracotta taşlar için ideal, yağ bazlı 
bir emprenyedir. Görünümü güçlü bir şekilde arttırır. Mükemmel 
mekanik dayanıklılığı vardır. LTP Stone oil ile koruması yapılan yü-
zeylerde LTP CleanWax kullanılabilir. Emici taşlar ve Terracotta için 
idealdir.

Sızdırmaz Koruyucular
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LTP Exstone Sealer
1 ve 5 litre
UV’YE DAYANIKLI DIŞ TAŞ KORUMA - DIŞ ALAN İÇİN
Nem ve leke tutmaz. Hassas bir şekilde görünümü geliştirir. Yo-
sun ve küf oluşumunu önler. Hava koşullarına ve çiçeklenme-
ye karşı yüzeyi korur. UV dayanımlıdır ve sararmaz. Nefes alır. 
Doğal ve yapay taş, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, tuğla ve beton 
kaplama dahil her türlü dış yüzeylerde kullanıma uygundur.

LTP GroutPro
600ml sprey
DERZ VE SERAMİK KORUYUCU - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
LTP GroutPro renksiz bir tabaka oluşturur. Gözenekli duvar, 
zemin taşları ve derzleri; su, kir, yağ, gres ve kirecin nüfuz et-
mesine karşı korunmasına yardımcı olur. Islak alanlar ve duş 
kabinlerinde kullanım için idealdir. “Üst kaplama” olarak kulla-
nılan bu ürün, doğal taş ve diğer tüm duvar yüzeylerini daha iyi 
korunmasını sağlar.

LTP Blackstone
1 ve 5 litre
SİYAH TAŞLARA ÖZEL KORUYUCU - DIŞ ALAN İÇİN
Her türlü siyah taşın görünümünü geri getirmek için kullanılır. 
Solmuş ve eskimiş bazalt yapay taş, kireç taşı, mermer, kayrak 
ve beton gibi yüzeylerin restorasyonu için uygundur. Bu ürün 
kalıcıdır ve taşın yüzeyini koyulaştıracaktır. Uygulandığında bir 
daha kaldırmak zordur. Zemine uygulamadan önce göze çarp-
mayan alanda test ediniz. Kurumadan üzerine basılmamalıdır.

LTP Stoneseal
250ml Sprey
TEZGAH VE MASA KORUYUCU - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Renksiz bir tabaka oluşturan yüzey koruma maddesidir. Uygu-
lanan yüzey üzerinde hızlı kuruyan bir spreydir. Gözenekli taş 
yüzeylerini; su, kir, yağ, gres, is ve kireç tabakasından korumaya 
yardımcı olur. Temizlenmiş yüzeyleri temiz tutmayı kolaylaştırır. 
Kireçtaşı, mermer, traverten, arduvaz, kumtaşı, kuvars, terrazzo, 
bazalt, beton ve diğer tüm taş yüzeyler dahil olmak üzere cilalı 
veya parlatılmamış doğal ve yapay taşlar için koruma sağlar.

Sızdırmaz Koruyucular
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Bakım
 Sonrası: D

oğru tem
izleyiciyi kullanm

ak, korum
ayı 

güçlendirm
eye ve öm

rünü uzatm
aya yardım

cı olur.

LTP Waxwash
1 ve 5 litre
NÖTR TEMİZLEYİCİ
Özellikle en hassas yüzeyleri temizlemek için formüle edilmiş, keten 
tohumu yağı içeren yumuşak bir temizleyicidir. Traverten, kireçtaşı, 
kumtaşı, kayrak, mermer, granit, porselen, terracotto, terrazzo, beton, 
taş ocağı taşları ve bayraktaşları için idealdir. Ferahlık veren bir kokuya 
sahiptir. Koruması yapılmış, cilalı ve cilasız yüzeylerde kullanıma uy-
gundur.

LTP Floorshine
1 ve 5 litre
PARLAKLIK VEREN ONARICI TEMİZLEYİCİ - İÇ ALAN İÇİN
Tek bir uygulamada temizler ve korur. Donuk görünümlü zeminleri 
yeniler. Düzenli kullanım, LTP Ironwax Gloss, LTP Ironwax Satin ve LTP 
GlazePro ile kaplanmış cilalı yüzeylerin korumasının güçlendirilmesine 
yardımcı olacaktır.

LTP Stonecare
250ml sprey
HIZLI TEMİZLEME SPREYİ - İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Uygulaması kolay, düşük köpüklü, bakım sonrası temizleyici. Yüzeye 
zarar vermeden temizler ve hassas yüzeyler için idealdir. Cilalı, cilasız 
doğal ve yapay taş; kireçtaşı, granit, mermer dahil traverten, kayrak, 
kumtaşı, kuvars, terrazzo, bazalt, beton ve diğer her türlü yüzey için 
uygundur.

LTP Porserix Cleaner
1 litre
PORSELEN VE SERAMİK TEMİZLEYİCİ - İÇ ALAN İÇİN
Özellikle porselen ve seramiklerin, derz aralarına zarar vermeden temiz-
lenmesi için formüle edilmiş hassas bir temizleyicidir. Ferahlık veren ko-
kusu ile hem sızdırmaz hem de mühürlenmemiş, cilalı ve cilasız yüzeyler-
de kullanıma uygundur.

LTP Wolavi Cleaner
1 ve 5 litre
AHŞAP, LAMİNANT VE VİNİL TEMİZLEYİCİ - İÇ ALAN İÇİN
İç mekan kullanımı için yüksek kaliteli PH Nötr, durulanmayan, biyolojik 
olarak parçalanabilen bir üründür. Özellikle parlatılmış ve parlatılma-
mış yüzeyleri zarar vermeden hafifçe temizlemek için formüle edilmiş-
tir. Zeminde ferah bir koku bırakır. Çok amaçlıdır, bu yüzden diğer sert 
yüzeylerde de kullanılabilir.

LTP Multiclean
500ml sprey
MUTFAK VE BANYO İÇİN İDEAL - İÇ ALAN İÇİN
LTP Multiclean’ın benzersiz formülü yağları, kirleri ve kireç kalıntılarını 
temizler ve yeni kireç birikimini önler. Sırlı seramik, sırlı veya sırsız por-
selen, sıhhi tesisat, banyo, duş, tuvalet, krom, cam, laminat ve paslan-
maz çeliklerin üzerinde kullanıma uygundur.

Bakım Sonrası Ürünleri
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LTP Taş Bakım Seti
3 x 250ml sprey
İÇ VE DIŞ ALAN İÇİN
Bakım seti üç temel ürün içerir. Traverten dahil olmak üzere doğal ve yapay taş, terrazzo, bazalt, beton ve diğer her türlü 
yüzeyler için uygundur.

Stoneclean
YOĞUN TEMİZLEYİCİ
Cilalı ve cilasız yüzeyler için hızlı ak-
tive olan köpük temizleyici. Şömine 
ve çalışma masalarının temizlik ve 
bakım için idealdir. Kir, kurum, is, 
yüzey koruması (kouruyucu film) vb 
gibi kirleri temizler. Ayrıca Laminat ve 
akrilik tezgahlarda kullanılabilir.

Stoneseal 
KORUYUCU
Sızdırmazlık maddesi üzerinde hızlı 
kuruyan bir üründür. Renksiz bir 
tabaka oluşturur ve gözenekleri 
korumanıza yardımcı olur. Su, kir, 
yağ, gres, kurum ve kireçin yüzeyde 
tutunmasını engeller ve işlenmiş 
yüzeyleri temiz tutmayı kolaylaştırır.

LTP Stonecare 
BAKIM SONRASI
Uygulaması kolay, düşük köpüklü 
bakım kimyasalıdır. En hassas yüzey-
leri yüzeye zarar vermeden temizler. 
Uygulaması kolaydır ve durulama 
gerektirmez.

Taş Bakım Setleri



Bahçeniz
 yaşam alanınız 
olduğunda...

0212 270 35 77’den bizi arayabilir ya da 
bilgi@zemindoktoru.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

  Neme ve yoğun lekelere karşı 
yüksek düzeyde direnç sağlar.

 Yosunlanma ve çiçeklenmeye 
 karşı tam koruma sağlar.

  Su bazlı ürünlerde en son 
teknoloji ile geliştirilmiş su 
bazlı, çevre dostu ürünler.

LTP ürünleri ile  
dış alanlarınıza hayat verin

SİYAH TAŞLARA ÖZEL 
KORUYUCU

DIŞ ALAN  
TAŞ KORUMA

PAS KİRİ  
SÖKÜCÜ

MOULDEX
YOSUN ÖNLEYİCİ

www.zemindoktoru.com
Daha fazla bilgi için bizi 
websitemiz yada instagram 
sayfamızdan takip edebilirsiniz. 
@zemin.doktoru
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Koruma Uygulayıcı
Makinede yıkanabilir, tekrar kullanılabilir tüy bırakmayan uygulama pedi. 
Su veya solvent bazlı sızdırmazlık elemanlarının yüzeye homojen şekilde 
uygulanmasını sağlar. Ped tutucuya uyar.

Güverte Fırçası
Çok yönlü sert kıllı profesyonel ovma fırçasıdır. Dokulu taş ve fayanslı yüzey-
lerden toz, yağ, gres ve diğer lekeleri çıkarmak için idealdir. Tüm üniversal 
uzatma aparatlarına uyumludur.

Pençe Fırçası
Zor köşelere, derz dolgularına veya bu iki seramik yüzeyin birleştiği yere ulaşmak 
için ideal bir fırçadır. Tüm üniversal uzatma aparatlarına uyumludur.

“4 parçalı” Metal Uzatma aparatı
Kolay monte edilebilen bu güçlü aksesuar 4 parçadan oluşur. 
Özellikle taşınması ve depolanması kolaydır.

Endüstriyel Mukavemetli Ped Tutucu;
Kimyasal dirençli ped tutucu, dolgu macunu aplikatör pedini veya iki adet ovma 
pedini tutacak şekilde tasarlanmış olup, ovma işleminin ayakta yapılmasını 
sağlar.

Derz Fırçası
V şekilli profesyonel sert kıllı fırça, derz dolgularını temizlemek için özel olarak 
tasarlanmıştır. Tüm üniversal uzatma aparatlarına uyumludur.

Uzatmalar

Fırçalar

Ped Tutucular

Pedler ve Bezler

Ovma Bezleri
Yüzeyde kalmış olan sızdırmazlık maddesi ve cilalı yüzeyleri ovalamak için kullanılan ve 
tüy bırakmayan kaliteli mikrofiber bir bezdir. Pürüzsüz taş ve cilalanmış porselenleri iz 
bırakmadan mükemmel bir şekilde siler. Makinede yıkanabilir.

Ağır Kir Sökücü Ped (Siyah) ve El Aparatı
Ağır hizmet tipi ovma pedi. Harç artığı dahil inatçı kir ve koruyucu film tabakala-
rının sökülmesine yardımcı olur. Hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Beyaz Ped ve El Aparatı
Cilalı mermer, cilalanmış porselen ve bazı kireçtaşları gibi daha 
hassas yüzeylerde kullanım için idealdir.

El Aletleri

Ovma Pedleri
Beyaz ped; cilalı ve diğer hassas yüzeyler için kaliteli bir temizlik sağlar. Fayans, 
harç ve taş yüzeylerde yoğun temizlik solüsyonları için idealdir. 
Siyah Ped,harç artığı ve sızdırmazlık katmanları dahil inatçı leke ve koruma madde-
lerinin dokulu yüzeylerden çıkarılmasına yardımcı olur. Bu ürün ped tutucuya takılır.
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Traverten
HIZLI TEST - 1 DAKİKA VE 1 SAAT ARASINDA
Kahverengi, bej veya gri tonlarında olan, kireçtaşından daha sert, kumtaşı ve mermer tü-
revi taşlardır. Parlatılmamış yüzeylerdeki gözenekleri doldurmak ve kir almasını önlemek 
için sızdırmazlık maddesi kullanılması önerilir.

Kireçtaşı ve Bayraktaşları
HIZLI TEST - 1 DAKİKA VE 1 SAAT ARASINDA
Yeni ve eski kireçtaşı ve bayraktaşları gözeneklerinde büyük farklılıklar gösterir (emicilik taş-
lara göre değişir). ‘Bayraktaşları’ genellikle büyük, kalın, düzensiz ve dikdörtgen şeklindedir. 
Kireçtaşı karoları daha modüler ve görünüşte daha rafine olma eğilimindedir. Renk aralığı 
Bej, beyaz, gri, kahverengi ve siyahtır. Avrupa, Hindistan ve Uzak Doğu’dan gelen kireç taşla-
rı normalden daha ince ve daha düzenlidir.

Kumtaşı
HIZLI TEST - 1 DAKİKA VE 1 SAAT ARASINDA
Normalde kaba dokulu bir yüzeye sahiptir. Ancak bazı Hint kumtaşları honlanmış ve 
parlatılmıştır. Kireç taşından daha sert olmasına rağmen, benzer bir emiciliğe sahiptir. 
Renkleri kırmızı, bej, kahverengi, yeşilden griye kadar değişir. Tanınmış kumtaşları arasın-
da Yorkstone, Fosil Taşı, Raj Green ve Gökkuşağı bulunmaktadır.

Eskitme ve Cilasız Mermer
HIZLI TEST - 1 DAKİKA VE 1 SAAT ARASINDA
Küçük mozaiklerden, 30 x 30 cm fayansa kadar değişen boyutlardadır. Daha küçük ve 
daha yuvarlak bir görünüm vermek için eskitilmiştir. Renkler kırmızı, yeşil, kahverengi, 
bej, siyah, beyaz, sarı ve gri arasındadır. Daha küçük mozaik parçaları, sırlı seramik karolar 
arasında dekoratif bir sınır oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.

Patlatılmış veya Honlu Kayrak
HIZLI TEST - 1 SAAT
Düşük emicilikteki bu kayrak taşları çok sert ve kompak bir malzemedir. Oldukça düzgün 
ve düzenli bir yüzeye sahiptir. Yaygın olarak doğal yarıklı yüzeye sahip olan Brezilya, Çin, 
Galler ve Portekiz’den gelen kayrakları içerir. Ancak bazen onları pürüzsüz hale getirmek 
için mekanik olarak aşındırılırlar.
HIZLI TEST - 15 DAKİKA
Daha yüksek emiciliği olan kayraklar; Daha yumuşak, kırılgan ve daha emici bir malzeme-
dir. Daha yüksek emiciliği olan alanın yüzeyi daha pürüzlüdür. Orta Hindistan ve Cornwall 
kayrakları bunlara örnektir.

Cilalı Porselen
HIZLI TEST - 2 SAAT
Çok sert, tam gövdeli makina yapımı bir taştır. Çeşitli renklerde bulunan ve mekanik olarak 
cilalanmış, çok parlak bir yüzeye sahiptir. Çoğu durumda parlatma işlemi, yüzeyde mikro 
gözenekler açar ve yüzeyi kirlenmeye karşı hassas hale getirir. Koruma uygulaması öncesin-
de genel bir sızdırmazlık uygulaması tavsiye edilir.

Hızlı test: Gözeneklilik değerlendirilmesi
Oda sıcaklığında yüzeye uygulanan bir tatlı kaşığı su, yüzeyin ne kadar 

emici olduğunu hızlı bir şekilde gösterecektir.

ORTA EMİCİ
Su, 15 dakika içinde 
emilir. Normalde 2-3 

kat koruma malzemesi 
gereklidir.

YÜKSEK EMİCİ
Su, 5 dakika içinde 

emilir. Normalde 3-4 
kat koruma malzemesi

gereklidir.

DÜŞÜK EMİCİ
Su, 1 saat veya daha 

uzun süre içinde emilir. 
Normalde 1 ile 2 kat 
koruma malzemesi 

gereklidir.

İPUCU

Taşları Tanıyalım
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Orta ve Yüksek Emici Terracotta
HIZLI TEST - 5 DAKİKA *
Makine yapımı terracotta genellikle düzgün kenarlı bir görünümdedir. El yapımı piş-
miş toprak, normalde bazen çukurlu ve kaba dokuya sahip bazen ise kırılgan olabilir. 
Pişmiş topraklar (Terracotta) kolayca çizilir ve lekelenir.
* Not - Yüksek emici özelliğe sahip terracottalar bazen yüzey korumalarını düzgün bir şekilde 
emmez. Çoğu zaman, bu durum bir süre önce karoya yapılan doğal cilalar, yağ ve birikmiş kir 
gibi maddelerden kaynaklanabilir. Bu durumda LTP GrimEx ile iyice yıkayın ve gözeneklerin 
açılmasını sağlayın. Hızlı emicilik testini yapmadan önce kurumaya bırakın.

Çini Fayanslar
HIZLI TEST - 5 DAKİKA
Doğal taştan yapılmış ve kırma mermer ile güçlendirilmiş, genellikle parlak renkli, 
düz veya desenli karolardır. Pigmentler ve doğal oksitler, kil karışımı hâlâ yarı sıvı 
halde iken uygulanır ve yüzey sertleşir. Taşı iyi bilmeyenler çiniyi, sırsız seramiklere 
benzetebilir, ancak emicilikleri ayırt edici olur; Çinilerin, sırsız seramiklerden farkı; 
koruması yapılmamış çinilerde kir ve sıvılar taşın içine emilir ve koruma olmadan 
kolayca lekelenir.

Sırlı Seramik ve Porselen
HIZLI TEST - EMİCİ OLMAYAN YÜZEY
Normalde sır nedeniyle emiciliği olmayan tamamen vitrifiye bir taştır. Çeşitli renk-
lerde yapılmıştır ve bazı durumlarda doğal taş veya terracotta görünümünü taklit 
etmek için üretilmiştir. Bu yüzden doğal bir malzeme ile karıştırılmamalıdır. Emin 
olamadığınız durumda malzeme tipinizi belirlemek için hızlı bir test yapın. Bu taşlar 
normalde  koruma uygulaması gerektirmez ve bakımı kolaydır. Çünkü emici değildir-
ler. Mat ve dokulu sır kaplamaları için, yüzeye ıslak görünümü veren LTP GlazePro ile 
koruma yapılabilir.

YARDIM!
Teknik ekibimizden bu konu ile ilgili destek alabilirsiniz.

bilgi@zemindoktoru.com

Zemin türünüzü belirleyemiyor musunuz?

Sırsız Porselen 
HIZLI TEST - 1 SAAT ÜZERİNE
Çizilmesi zor olan, esnek, sert yüzeye sahip, emici olmayan, makine yapımı ve yüksek 
oranda parlatılmış malzemedir. Çeşitli renkler ve farklı dokularda üretilmektedir. 
Emicilik miktarı karonun ne kadar iyi üretildiğine bağlı olarak değişir.

Derzler
HIZLI TEST - 5 DAKİKA
Çoğu derz suya dayanıklı değildir, su geçirirler ve bu nedenle nemi emerler. Nor-
malde, harç rengini bozan kir parçacıkları derz aralarına girer ve yerleşir. Koruma 
kimyasalı derzlere nemin nüfuz etmesini ve kir parçacıklarının derz arasına girmesini 
önler. Bunun anlamı; yoğun derzli yüzeyleri yıkarken, kiri seramikten değil derzden 
temizlemek gerekir bu yüzden derz koruyucu kullanılmalıdır. LTP GroutPro bu iş için 
çok uygundur.

Terazzo
HIZLI TEST - 30 DAKİKA
Bu taş mermer gibi son derece emici, oldukça gözeneklidir. Bu yapısından dolayı 
kolayca lekelenir ve asitlere tepki verir. Birbirine reçine yada çimento ile bağlanan 
ve mekanik olarak parlatılan, toz haline getirilmiş ve kırılmış küçük mermerden yapıl-
mıştır. Korunması için aynı mermerlere uygulandığı gibi yüzey koruması yapılmalıdır.

Taşları Tanıyalım

Zemin Türünü Tanımlama
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Temizleme, Koruma ve Bakım Sonrası 

Zeminlerinizi Koruyun

Yoğun Temizlik
DÖŞEME SIRASINDA VE KORUMA UYGULAMADAN ÖNCE ZEMİNLER TİTİZLİKLE İYİCE 
TEMİZLENMELİDİR. 

LTP’nin beş yoğun temizlik ürünü vardır:
LTP GSR Kireç bazlı lekeler, çimento filmleri, artık harç lekesi, alçı / toz ve mineral tuz lekeleri-
ni temizler.
LTP GrimEx, Yağ, gres, genel kir ve kiri, eski cila katmanlarını, eski akrilik korumaları ve lastik 
taban izlerini temizler.
 LTP StripEx Yoğun kirli zeminlerde yoğun bir şekilde uygulanımış kaplama malzemesi, 
balmumu tabakalarını ve aşırı uygulanan macunların temizlenmesi için kullanılır.
LTP SolvEx, yüzeydeki cilaların, akrilik korumanın, poliüretan ve silikon esaslı kaplamaları 
sökmek için kullanılır.
LTP MouldEx, mantarı ve küfü, derz ve diğer nemli yerlerden temizler, öldürür, yeniden 
oluşmasını engeller. 

Yüzey Yenileme
RENGİNİ KAYBETMİŞ VEYA KİRLİ YÜZEYLER AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLER KULLANILARAK 
TEMİZLENEBİLİR;

Cila atılmış zeminler
Cilanın yüzey tabakasını kaldırmak için LTP SolvEx kullanın ve sonra LTP GrimEx ile yıkayın. 
Ambalaj üzerindeki talimatlara uyarak bir kat LTP Stone Oil uygulayın. LTP Wax uygulamadan 
önce mutlaka zeminin kurumasını bekleyin.

LTP Ironwax (Saten veya Parlak) veya LTP GlazePro ile koruma uygulanmış zeminler 
için
Yüzey korumasını LTP GrimEx veya LTP StripEx ile çıkarın. Su ile iyice durulayın ve iyice kuru-
masını bekleyin (24 saat). LTP Ironwax Satin, LTP Ironwax Gloss veya LTP GlazePro kullanarak 
yeniden korumasını uygulayın.

LTP Mattstone, LTP Mattstone H20, LTP Color Up veya LTP MPG ile koruma yapılmış 
zeminler;
Ambalajın üzerindeki talimatları izleyerek LTP GrimEx ile zemini iyice yıkayın. Bol suyla iyice 
durulayın ve en az 24 saat kurumaya bırakın. Ambalajın üzerindeki talimatları izleyerek LTP 
Mattstone, LTP Mattstone H20, LTP ColorUP veya LTP MPG koruyucuyu tekrar uygulayın.

ÖNERİLEN ÜRÜNLER
 • LTP GSR
 • LTP GrimEx
 • LTP StripEx
 • LTP SolvEx
 • LTP MouldEx

ÖNERİLEN ÜRÜNLER
• LTP SolvEx
• LTP GrimEx
• LTP Stone Oil
• LTP MouldEx
• LTP StripEx
• LTP Ironwax Satin
• LTP Ironwax Gloss
• LTP GlazePro
• LTP Mattstone
• LTP Mattstone H20
• LTP Colour UP
• LTP MPG

Günlük Bakım
ZEMİNLER VE DUVARLAR UYGUN BİR BAKIM ÜRÜNÜ İLE DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ VE 
RUTİN OLARAK YIKANMALIDIR. 
LTP’NİN GÜNLÜK BAKIM İÇİN ALTI TEMİZLEYİCİSİ VARDIR.

LTP Floorshine - LTP Ironwax Gloss, LTP Ironwax Satin, LTP GlazePro veya benzeri akrilik sız-
dırmazlık ürünleri ile kaplanmış sırlı seramikler, koruma olan ve olmayan zeminlerde kullanılır.  
LTP Floorshine, az miktarda akrilik içerir. Bu zeminde bir kaplama bırakarak yüzeyi korur.
LTP Waxwash - LTP Mattstone H2O, LTP ColorUp, LTP Mattstone ve LTP MPG ile işlenmiş, 
korumalı zeminler veya balmumu ile kaplanmış zeminlerde kullanılır.
LTP Porserix - Her türlü porselen ve seramik fayanslarda kullanılmak üzere özel olarak formü-
le edilmiş günlük bir temizleyicidir. PH nötr formül, derz veya karoya zarar vermeden temizler. 
Kullanımdan sonra durulama gerektirmez.
LTP Stonewash veya Stonecare - Astarsız duvarlarda, koruması yapılmış duvar karolarında, 
LTP ColorUp / LTP Mattstone, LTP Mattstone H20 ve LTP MPG’de kullanılabilen bir sprey temiz-
leyicidir. Taş kaplı banyo duvarları, taş tezgahlar ve şömineler için idealdir. PH Nötr’dür.
LTP Multiclean - Sırlı seramik, porselen, sıhhi tesisat, banyo, duş, tuvalet, krom, cam ekran, 
laminat ve paslanmaz çelik üzerinde kullanılabilen bir sprey temizleyicidir. Koruma yapılmış 
yüzeylerde kullanıma uygun değildir.

ÖNERİLEN ÜRÜNLER
• LTP Floorshine
• LTP Waxwash
•  LTP Porserix
• LTP Stonewash
• LTP Stonecare
• LTP Multiclean
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Zeminlerinizi Koruyun

Kir Sökme
Yüzey Lekeleri
Zemin korumaları kirlenmelere karşı sonsuz bir koruma sağlamazlar ; zeminde 30 daki-
kadan fazla kalan sıvı kirletici maddeler, minor renk solmalarına neden olabilir. Bu le-
keler aşağıdaki yöntemler ile en aza indirilebilir. Her durumda, dökülen sıvıyı yada kiri 
olabildiğince hızlı bir şekilde çıkartın ve zemini nemli bir bezle silin.
LTP Stone Oil - Cila ile koruması yapılmış zeminler de işlem yapılacak ise GrimEx yada StripEx 
ile kir çıkartılmalı ve bu işleminden sonra temizlenmiş yüzeyin üzerine tekrar cila maddesi 
uygulanmalıdır.

LTP Ironwax Gloss, LTP Ironwax Satin veya LTP GlazePro ile koruması yapılmış yerlerdeki 
bozulmayı onarmak için bir bez üzerinde biraz seyreltilmiş LTP GrimEx kullanın. Çözeltiyi su 
ile nötralize edin. Bir miktar LTP Ironwax Gloss, LTP Ironwax Satin veya LTP GlazePro ile kuru 
alana yeniden koruma yapabilirsiniz.

LTP Mattstone, LTP Mattstone H20, LTP ColorUP veya LTP MPG ile korunmuş yerler üzerin-
deki bozuklukları önlemek için bir bez üzerinde biraz seyreltilmiş LTP GrimEx kullanın. Çözel-
tiyi su ile nötralize edin. Bir miktar LTP Mattstone, LTP Renk Yoğunlaştırıcı ve Kir önleyici veya 
LTP MPG ile kuru alana yeniden koruma yapabilirsiniz.

Yağ ve Gres Lekeleri
LTP Fuller - Yeni oluşan lekeyi temizlemeden önce temiz bir bezle mümkün olduğu kadar, dışarıdan lekenin ortasına doğru 
ovalayın. LTP Fuller ile lekeyi tozlayın. 30 dakika bekletin ve özenle fırçalayın. Gerekirse tekrar uygulayın. Her durumda, kirin 
kaldırıldığı korumalı yüzeyleri yeniden koruma uygulanması gereklidir.
LTP SpotRem Leke Sökücü - inatçı yağ ve gres izleri için kimyasalı doğrudan leke üzerine dökün ve daha sonra çözeltiyi ze-
minin kenarlarına doğru derz dolgu bağlantısına kadar yayın. Yaklaşık 15 dakika boyunca zeminde bırakın. LTP Fuller Tozu ile 
zemine döktüğünüz kimyasalın üzerine tozu atın. Tozu tekrar LTP SpotRem ile ıslatın ve bir kez daha LTP Fuller Tozu ile kaplayın. 
24 saat bekletin. Tozu fırçayla temizleyin ve bir sünger ve su ile iyice durulayın. Her durumda, kirin kaldırıldığı korumalı yüzeyleri 
yeniden koruma uygulanması gereklidir.

1 2

Derz Temizleme
Çoğu derz suya dayanıklıdır fakat su geçirmez değildir, böylece nemi emer. Zeminler moplanır-
ken derz arasının içerisine nüfuz eden kir parçacıkları derz aralarındaki kirlenmelere neden olur. 
Duşlar, buhar odaları, hamamlar vb gibi ıslak alanlarda, derzlerin içinde nem ve sabun birikmesi 
mümkündür. Bu kirler düzgün temizlenmediği takdirde, derz içinde kalmaya devam eder ve küf 
sporlarını oluşumunu teşvik eder.
Sırlı seramik zeminlerin arasındaki kirli derzleri temizlemek için LTP GrimEx kullanın. Duvar ka-
rolarından yosun ve küf çıkarmak için LTP MouldEx kullanın. Temizlendikten sonra LTP GroutPro 
(duvarlar ve zeminler için) veya LTP GroutPro aerosol ile koruma sağlamanızı öneririz. Uygulama 
sonrası bakım için LTP Stonewash veya Multiclean kullanın.

Korumalar hakkında birkaç not ...
1.  Bazı orta gözenekli terracotta taşlarında, LTP Stoneoil, 

rengi artırmak için ana bir koruyucu olarak kullanılır.
2.  Orta - Çok emici bir taşa LTP Mattstone veya LTP ColorUP 

uygulandıktan sonra uygun bir yüzey cilası ile kullanılma-
sını tavsiye ederiz.

3.  Yağ bazlı sızdırmazlar gümüş mavi renkli kayraktaki oksit-
leri koyulaştırabilir.

4.  Çok gözenekli yüzeylerde, LTP Ironwax Parlak veya LTP 
Ironwax Satin ile cilayı uygulamadan önce LTP Mattstone 
H20 kullanın.

5.  Mekanik olarak parlatılmış yüzeyleri kaplamak için LTP 
MPG Koruyucu kullanın.

LTP M
ouldEx H

SE sertifikalıdır. Bu sadece küf sporlarını ortadan kaldırm
akla kalm

az, 
aynı zam

anda onları öldürür ve yeniden büyüm
enin önlenm

esine yardım
cı olur.
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Parlatılmamış ve Porselen taşların koruması

Zeminlerinizi Koruyun

Kirlilikler: Koruma uygulamasından önce en önemlisi zeminin titizlikle temizlenmesidir. 
Zemindeki kirlilik karo görünümü ve koruma maddesinin etkinliğini bozabilir.
Yüzeyde kalmış sızdırmazlık maddeleri: Emprenye gibi koruma maddeleri kullanılırken 
fayansın yüzeyinde kimyasalın sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu gibi kalıntılar görüntü-
de bozukluklara sebebiyet vermektedir. Yüzeyde kuruyan sert parlak bir vernik matlaşabilir. 
Sızdırmazlık maddesi normal olarak çıkarılması oldukça zordur, bakım gerekir. Bu tür kim-
yasallar ile çalışırken dikkat edilmesi gerekmektedir.
Sertleşme: Bakım kimyasallarının zeminde tam anlamıyla kuruması, oksitleşip, sertleşmesi 
için bir kaç gün gereklidir. Yeni kapatılmış bir zeminde en az yirmi dört saat basılmamalıdır 
ve mümkünse bir hafta boyunca olabildiğince basılmaması tavsiye edilir.
Aşınma ve yıpranma: Sızdırmazlık maddeleri “pansuman” dır ve sonsuz çözüm olarak görül-
memelidir. Koruma kalktığında yüzey kire karşı daha az dirençli ve lekelenmeye daha duyarlıdır. 
Bu nedenle zemin koruması, LTP ürünleriyle rutin bakım ile desteklenmelidir.
Bakım sonrası: Koruma yapılan zeminlerinizin en büyük dostudur.

Dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
• Zeminin kuruması ve tekrar emici hale gelmesi yüzey korumasının aşındığını gösterir.
• Parlaklık kaybı ve yüzeyin solgun görünmesi; renk, leke ve kir birikmeye başlayınca değiş-

meye başlar.
• Kirlenme ve yıpranma: Taşların döşenmesi sırasında veya sonrasında sert zeminlerde 

belirli bir miktarda yıpranma ve kirlenme olabilir. Kirlenme veya yıpranma olması duru-
munda; bu bölgelere yeniden koruma yapılmalıdır.

Sırsız Fayanslarda Sızdırmazlık Uygulaması
Sızdırmazlık: Çoğu sırsız fayanslara, lekelenmelere direnç göstermeleri ve bakımlarının 
daha kolay olması için bir çeşit sızdırmazlık uygulaması yapılması gerekir. Genel olarak, karo 
ne kadar gözenekli olursa, o kadar çok koruma kimyasalı gerekmektedir. Genel uygulama-
dan önce, taşın görünümünden memnun olduğunuzdan ve kullanım yöntemlerini tam ola-
rak anladığınızdan emin olmak için görünmeyen bir yerde korumayı test edin.
Sırsız Karoların temel Prensipleri
• Çoğu sırsız fayanslar bir dereceye kadar emicidir. Binlerce küçük gözenek içerirler.
• Fayansların sızdırmaz hale getirilmesi için normalde bir ya da iki aşama vardır.
• Birincisi “Emprenyedir”. Fayansların gözenekleri daha sonra sertleşen bir sıvı ile doyuru-

lur. Bu sertleştirilmiş sıvı, karoların içindeki tüm alanları kaplar ve böylece emicilik dere-
cesini azaltır. Bazı emprenye sızdırmazları, zemin koruması için yeterlidir yüzey koruması 
gerekmez

• Çini döşeme işleminin ikinci aşaması ise, “Yüzey Korumadır. Yüzey koruma, birincil olarak 
ek bir bariyer görevi görür. Bazı karo yüzeylere yapısından dolayı emprenye uygulaması 
gerekmez.

Nem: Sızdırmazlık işleminden önce, hem karoların hem de bağlandıkları alt tabakanın ta-
mamen kuru olması çok büyük önem taşır. Karo içindeki kireç veya kireç içindeki mineral 
tuzlar, nem ile olarak aktive edildiyse, kiremitin yüzeyinde beyaz lekelenme olarak ortaya 
çıkar. Bu mineraller, fayansların koruması yapılmış ise açığa çıkmayacaktır. Nem, zeminlerin 
döşenmesi, yapıştırılması ve derz aralarının kapatılması sırasında veya sonrasında bu tür 
sorunlara neden olabilir.

Porselen Karoların Koruması

Mikro Gözenekler

Emprenye koruyucu taşın 
üst yüzeyine penetre ederek 
görenekleri doldurur.

Yüzey koruma

Sırlı Porselen Görünümü güzelleştirmek ve geliştirmek için LTP GlazePro uygulanabilir. 
“Islak” bir görünüm elde edilir.
Sırsız Porselen Mat yüzeyler için LTP Mattstone kullanın ve LTP Waxwash ile bakım yapın. 
Saten kaplama için LTP GlazePro kullanın ve LTP Floorshine ile bakım yapın.
Cilalı Porselen Cilalı porselen sızdırmazlık için LTP MPG kullanın. Yüzeye uygulayın ve 20 
dakikaya kadar bekletin. Çözelti hala yüzeyde ıslak iken, tüm fazlalığı beyaz ped ile ovalaya-
rak alın. Yüzeyde artık koruma kalmadığında parlatma tamamlanmış olacaktır. Sonrasında 
LTP Waxwash ile bakım yapın.

Püf Noktaları...

BİLGİ
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İnatçı yüzey leke 
ve kirleri, akrilik 
sızdırmazlık 
tabakaları, yağlı 
filmler ve kirli 
derzler:
Yüzeydeki yoğun 
lekeler, kirler, 
akrilik sızdırmazlık 
tabakaları, yağlı 
film tabakaları ve 
kirli derzler

Çimento ve harç 
kalıntıları, mineral 
tuz formasyonları 
ve pas lekeleri

Yoğun kirli 
yüzeyler, 
kurumuş ve 
fazla 
uygulanmış 
emprenye 
koruyucular, 
Keten 
tohumu yağı 
dahil eski cila 
ve koruma 
tabakaları

Poliüretan, 
silikon, doğal 
cilalar ve 
epoksi harç 
kalıntıları

Mineral yağ, evsel 
yağ ve sıcak yağ 
lekeleri

Yüzeylerde 
oluşan küf, 
mantar 
sporları ve 
yosun 
tabakaları için

Pas izi ve pas 
lekelerini 
çıkartma

Hangi zemin için? İdeal temizlik ürünü

1. Adım - Temizleme

Temizlik Ürününüzü Seçin

Genel Problemler

Sol taraftaki m
evcut yüzeyinizi seçin ve ardından yüzeyinizde ki genel problem

lerinizi belirleyin.

TRAVERTEN LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP StripEx LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

KİREÇTAŞI &  
BAYRAK TAŞLARI

LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP StripEx LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

KUMTAŞI LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP StripEx LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

TAŞLANMIŞ & 
PARLATILMAMIŞ 
MERMER

LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

BAZALT LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP StripEx LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

YARIK VEYA HONLU 
KAYRAK

LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

PARLAK PORSELEN LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP StripEx LTP StainRem & 
LTP Fuller 

LTP 
MouldEx LTP RustRem

PARLATILMIŞ GRANİT, 
MERMER & KİREÇTAŞI & 
TERAZZO

LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP StripEx LTP StripEx LTP StripEx LTP StainRem & 

LTP Fuller 
LTP 
MouldEx LTP RustRem

DÜŞÜK EMİCİ 
TERRACOTTA &  
SIRSIZ KİREMİT

LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 
LTP Fuller

LTP 
MouldEx LTP RustRem

ORTA VE YÜKSEK EMİCİ 
TERRACOTTA

LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 
LTP Fuller

LTP 
MouldEx LTP RustRem

ÇİNİ TAŞ LTP GrimEx LTP StripEx LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 
LTP Fuller

LTP 
MouldEx LTP RustRem

PARLAK SERAMİK VE 
PORSELEN

LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP StripEx LTP 
MouldEx LTP RustRem

PARLATILMAMIŞ 
PORSELEN VE SIRLI 
KİREMİT 

LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 
LTP Fuller

LTP 
MouldEx LTP RustRem

DERZ ARALARI LTP GrimEx LTP GSR LTP StripEx LTP SolvEx LTP StainRem & 
LTP Fuller

LTP 
MouldEx LTP RustRem

PARLAK SIRLI 
SERAMİKLER

LTP GrimEx
LTP Stoneclean LTP GSR LTP StripEx LTP StripEx LTP 

MouldEx LTP RustRem
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2. Adım - Koruma 

İlk önce nasıl bir görüntü istediğinizi seçin

Tem
elde üç seçenek vardır: M

at / D
oğal, Rengi A

rttırılm
ış M

at veya Parlak / Saten

Doğal Cila
LTP Clear Wax; Doğal taş, terracotto ve kiremitli yüzeyleri kaplamada kullanılan geleneksel yöntemdir. Düşük gö-
zenekli yüzeylerde cila doğrudan uygulanabilir; daha fazla gözenekli olan yüzeylerde ise, LTP Stone Oil gibi bir yağ 
bazlı emprenye ile kullanılmalıdır. Taşın rengini daha da zenginleştirmek için LTP Mattstone H20, LTP Mattstone 
veya LTP ColorUp kullanılabilir. LTP Clear Wax, doğru şekilde bakım sonrası temizliği yapılır ise, birçok ev lekesine 
karşı son derece dayanıklı olan doğal, düşük parlaklığa sahip bir ciladır. LTP Antique Wax, LTP Clear Wax için bir 
alternatiftir. Doğru şekilde uygulandığında bu kombinasyon, doğal taş, terracotta ve kiremitli yüzeylerde yumu-
şak tonlu doğal bir görünüm sağlar. İlk olarak LTP Stone Oil uygulanır ve sertleştirildiğinde, LTP Wax ile istenen 
parlaklığa gelinceye kadar uygulama yapılır. Daha fazla emici taşlar ve terracotta için LTP Stone Oil üzerine, LTP 
Mattstone gibi bir emprenye uygulanabilir. Zeminler için LTP Waxwash ve duvarlar için LTP Stonewash ile cilası 
yapılmış yüzeyleri koruyabilirsiniz.

Parlak Koruma 
LTP Ironwax Gloss, emici terracotta, tuğla, arduvaz taş, terrazzo, cilasız mermer ve çimento zeminlerin bakı-
mını en aza indirgemek için özel olarak formüle edilmiş sert, akrilik parlaklık sağlayan son kat koruyucudur.  
LTP Ironwax Gloss, silikon olmayan cilaları güçlendirmek için bir cila koruyucusu olarak kullanılabilir.  
LTP Floorshine ile koruma sonrası bakım yapabilirsiniz.
Not; Daha gözenekli yüzeylerde LTP Mattstone H20 ile ön koruma sağlanmalıdır. Banyo alanları ve duşa kabin gibi ıslak 
yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Mekanik Cilalı 
LTP MPG, özellikle çok parlak bir yüzey elde etmek için mekanik olarak cilalanmış karolar üzerinde kullanılmak üzere 
formüle edilmiş renksiz bir emprenye koruyucudur. Cilalı mermer, cilalı porselen, cilalı granit, cilalı kireç taşı ve cilalı 
arduvaz üzerinde kullanım için idealdir. Hem duvar hem de zemin yüzeyleri için uygundur. Dikkatli bir şekilde uygu-
lanması gereklidir. 20 dk içinde yüzeydeki fazla kimyasal beyaz ped ile alınmalıdır. Kurumasına izin verilmemelidir. 
Fazlalığı gidermek için yapılan parlatma işlemi, nano-polimerleri olan kimyasalın, taşın açık olan mikro gözeneklerine 
girmesi için zorlar. Bu ürün suya, yağa, grese ve kire karşı güçlü bir şekilde korunacaktır. Granit tezgahlarda kullanım 
için idealdir. Cilalı porselen dışındaki yüzeyler için LTP Mattstone H20 veya LTP Stoneseal kullanılabilir. Yüzeyler için 
LTP Waxwash, duvarlar ve tezgahlar için LTP Stonewash veya LTP Stonecare ile yüzeyleri koruyabilirsiniz. İç ve dış 
alan kullanımı için uygundur.

Saten Görünüm
LTP Ironwax Satin; Gözenekli seramik, terracotta, tuğla, arduvaz, taş, terrazzo, cilasız mermer ve çimento zemin-
lerde kendinden parlak, saten görünümlü yüzey uygulanmasını kolaylaştıran, sert, iyonize akrilik yarı parlak bir 
korumadır. LTP Ironwax Satin, silikon olmayan cilalar tarafından kapatılan korumayı güçlendirmek için bir cila ko-
ruyucusu olarak kullanılabilir. LTP Floorshine ile bakımı yapılabilir..

LTP Glaze Pro, daha çok vitrifiye yüzeyler üzerinde kullanılmak üzere, sert bir aşınmaya karşı koruma oluşturucu 
saten fiberglas sızdırmazdır. Düşük gözenekli seramik, tam gövdeli porselen, sırlı porselen ve sırlı seramik dahil 
tüm yüzeylere koruma sağlar. Bu ürün kolayca yüzeye uygulanır ve bakımı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Zeminde 
“yeni yıkanmış bir görünüm” bırakır. Parlaklığı korumak için yüzeyleri LTP Floorshine ile rutin olarak yıkayın.
Not; Daha gözenekli yüzeylerde LTP Mattstone H20 ön koruma sağlar. Banyo alanları ve duşa kabin gibi ıslak yüzeylerde 
kullanılmamalıdır.

Doğal Görünüm
LTP Mattstone, LTP Mattstone H20 ve LTP Stoneseal, duvar ve yüzeyler için uygundur. Traverten, seramik, terracot-
ta, arduvaz taşı, cilasız mermer, terrazzo ve beton zeminlerde uygulanır. Doğal mat bir görünüm sağlar. Kahve, şa-
rap ve diğer evsel sıvı lekelenmelerine karşı etkili direnç sağlar. LTP Waxwash, LTP Stonewash veya LTP Stonecare 
ile bakım yapılabilir. Islak alanlarda kullanılabilir. İç ve dış kullanım için ve neme karşı dayanıklı olmayan zeminlerde 
kullanıma uygundur.

Renk Arttırıcı Koruma 
LTP Color Up veya LTP Stone Oil, naturel renklere sahip olan taşın canlanmasına neden olur. Traverten, seramik, 
pişmiş toprak, tuğla, arduvaz, bayrak taşları ve kireçtaşının rengini zenginleştiren matt bir görünüm sağlar. Duvar 
ve zemin yüzeyleri için uygundur. LTP ColorUp kahve, şarap ve diğer evsel sıvı lekelerine karşı etkili bir koruma 
sağlar. Banyo ve yüzme havuzları dahil olmak üzere ıslak alanlardaki yüzeylerin daha iyi görünmesini sağlar. Ze-
minlerde LTP Waxwash ve duvarlarda LTP Stonewash veya LTP Stonecare ile bakım yapılabilir. İç ve dış kullanım 
için ve neme karşı dayanıklı olmayan zeminlerde kullanıma uygundur.
Not: LTP ColorUp, fazla uygulandığında yumurta kabuğu parlaklığı oluşturabilir.

Saten Görünüm Yüzey Cilası
LTP Satin, görünümü daha da güçlendirir ve önceden koruması yapılmış yüzeyleri daha fazla korur. Kendiliğinden 
parlatma veya parlaklığı geri kazandırmak yada arttırmak için cilalanabilir. LTP Waxwash ile bakım yapılabilir.
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Hangi zemin için? Emprenye Korumalar Yüzey Korumaları

2. Adım - Koruma

Koruma Ürününüzü Seçin

Görünüm Türü

TRAVERTEN

Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
Exstone - Tüm External 
Stone Sealer - Exstone 
olacak.

 LTP ColorUP MPG Sealer
Stoneseal

Ironwax Satin,
Satin Polishing 
Wax

Ironwax 
Gloss Clear Wax

KİREÇTAŞI & BAYRAK 
TAŞLARI

Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
External Stone Sealer

 LTP ColorUP,
Stone Oil, 
Blackstone

MPG Sealer
Stoneseal

Ironwax Satin,
Satin Polishing 
Wax

Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

KUMTAŞI
Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
External Stone Sealer

 LTP ColorUP,
Stone Oil, 
Blackstone

Ironwax Satin Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

TAŞLANMIŞ & 
PARLATILMAMIŞ 
MERMER

Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
External Stone Sealer

 LTP ColorUP,
Stone Oil

Ironwax Satin,
Satin Polishing 
Wax

Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

BAZALT Mattstone H20, 
External Stone Sealer Blackstone

YARIK VEYA HONLU 
KAYRAK

Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
External Stone Sealer

 LTP ColorUP,
Stone Oil, 
Blackstone

Ironwax Satin,
Satin Polishing 
Wax

Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

PARLAK PORSELEN
MPG 
20 dk. sonra beyaz 
ped ile ovalayın

PARLATILMIŞ GRANITE, 
MERMER & KİREÇTAŞI & 
TERAZZO

MPG 
20 dk. sonra beyaz 
ped ile ovalayın.

DÜŞÜK EMİCİ 
TERRACOTTA & SIRSIZ 
KİREMİT

Mattstone H20,
Mattstone, Stoneseal  LTP ColorUP Ironwax Satin Ironwax 

Gloss
Clear Wax,
Antique Wax

ORTA VE YÜKSEK EMİCİ
TERRACOTTA

Mattstone Boiled Linseed Oil Ironwax Satin Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

ÇİNİ TAŞ
Mattstone H20, 
Mattstone, Stoneseal, 
MPG Sealer

 LTP ColorUP,
Stone Oil

Ironwax Satin,
Satin Polishing 
Wax

Ironwax 
Gloss

Clear Wax,
Antique Wax

PARLAK SERAMİK VE 
PORSELEN

LTP GlazePro LTP 
GlazePro

PARLATILMAMIŞ 
PORSELEN VE SIRLI 
KİREMİT 

Mattstone  LTP ColorUP LTP GlazePro LTP 
GlazePro

DERZ ARALARI LTP GroutPro

PARLAK SIRLI 
SERAMİKLER

Crackle Glaze 
Protector

Doğal Görünüm Renk Artırıcı Mekanik Cilalı Saten Görünüm Parlak 
Koruma Doğal Cila
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Hangi zemin için? Rutin kullanarak temizleyin

Bakım ürününüzü seçin.

Görünüm Türü

TRAVERTEN Waxwash, Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Floorshine Floorshine Waxwash, 
Stonewash

KİREÇTAŞI & BAYRAK 
TAŞLARI

Waxwash, Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Floorshine Floorshine Waxwash, 
Stonewash

KUMTAŞI Waxwash, Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Floorshine Floorshine Waxwash, 
Stonewash

TAŞLANMIŞ & 
PARLATILMAMIŞ 
MERMER

Waxwash, Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Floorshine Floorshine Waxwash, 
Stonewash

BAZALT Waxwash, Stonewash,
Stonecare

YARIK VEYA HONLU 
KAYRAK

Waxwash, Stonewash,
Stonecare

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

Floorshine Floorshine Waxwash

PARLAK PORSELEN Porserix, 
Waxwash

PARLATILMIŞ GRANITE, 
MERMER & KİREÇTAŞI & 
TERAZZO

Waxwash, 
Stonewash,
Stonecare

DÜŞÜK EMİCİ 
TERRACOTTA & SIRSIZ 
KİREMİT

Waxwash Floorshine Floorshine Waxwash

ORTA VE YÜKSEK 
EMİCLİKTELİ 
TERRACOTTA

Waxwash Waxwash Floorshine Floorshine Waxwash

ÇİNİ TAŞ Waxwash Waxwash Floorshine Floorshine Waxwash

PARLAK SERAMİK VE 
PORSELEN

Porserix,
Multiclean Floorshine Floorshine

PARLATILMAMIŞ 
PORSELEN VE SIRLI 
KİREMİT 

Waxwash,
Porcelain Cleaner

Waxwash,
Porcelain Cleaner Floorshine Floorshine

DERZ ARALARI Waxwash, Stonewash,
Porserix

PARLAK SIRLI 
SERAMİKLER

Stonewash, Multiclean

Doğal Görünüm Renk Artırıcı Mekanik Cilalı Saten Görünüm Parlak 
Koruma Doğal Cila

3. Adım - Bakım 
Bakım

 sonrası doğru tem
izleyici ürünlerin kullanılm

ası korum
anın öm

rünü uzatacaktır. 
Korum

alı yüzeylerde norm
al deterjan veya güçlü ağartm

a m
addeleri kullanılm

am
alıdır.
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Tüketim Hesaplama

Ürün Kapsama Hesaplayıcısı

Hızlı gözeneklilik değerlendirme testi için sayfa 13’e bakınız.
Not; Mevcut yüzeylerde bu test zemin iyi temizlikten sonra ve yüzeyler tamamen kuruduktan sonra 
yapılmalıdır. Sızdırmazlık kapsama alanı bilgileri, tek bir kat uygulama içindir.

LTP ÜRÜNLERİ PAKETLER KİR ORANI

YOĞUN KİR SÖKÜCÜLER YÜKSEK ORTA DÜŞÜK

LTP GrimEx 1ltr 5-10m2 20m2 50m2

LTP Stoneclean 250ml 2m2 5m2 10m2

LTP GSR 1ltr 5-10m2 15m2 25m2

LTP StripEx 1ltr 15m2 30m2 50m2

LTP SolvEx 1ltr 5m2 10m2 15m2

LTP MouldEx 500ml 10m2 15m2 20m2

LTP StainRem 1ltr 2m2 5m2 10m2

LTP StainRem ve LTP Fuller Tozu 500ml, 150g 1m2 3m2 5m2

CİLALAR

LTP Ironwax Gloss 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP Ironwax Satin 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP Antique Wax 1ltr 10m2 10m2 10m2

LTP Clear Wax 1ltr 10m2 10m2 10m2

LTP Satin 1ltr 20m2 20m2 20m2

EMPRENYE KORUMALAR

LTP Mattstone H2O 1ltr 15m2 20m2 25m2

LTP Mattstone 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP ColorUP 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP MPG 1ltr N/A 20m2 30m2

LTP Stone Oil 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP Stoneseal 250ml 5m2 8m2 10m2

LTP GroutPro (duvarlar ve zeminler için) 1ltr 1000 lineer metreye kadar

LTP GroutPro Sprey 600ml 600 lineer metreye yada 5-25 m2’ye kadar

LTP Exstone Sealer 1ltr 10m2 15m2 20m2

LTP Blackstone 1ltr 10m2 20m2 30m2

BAKIM ÜRÜNLERİ

LTP Floorshine 1ltr

Ortalama 20 m2 ‘lik bir alanı 40 kere yıkarLTP Waxwash 1ltr

LTP Porserix Cleaner 1ltr
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Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

S MPG KORUYUCUYU KULLANDIM FAKAT ZEMİNİM LEKELİ GÖRÜNÜYOR. NE YAPMALIYIM ?

C Bu durum, eğer koruyucu ürün çok uygulanmışsa veya kurumuşsa yada kurumadan hemen önce beyaz ped ile ovalanmamışsa olur.

Fazlalığı gidermek için ovma pedi ile biraz daha koruma maddesi uygulayın. Eğer bu işlem işe yaramaz ve zeminde uzun süre kalmış ise 
yüzeydeki koruma LTP GrimEx veya LTP StripEx ürünleri ile yıkanmalı ve koruyucu tekrar uygulanmalıdır. 

S YENİ DÖŞENMİŞ TAŞLARIN KORUMASINI YAPTIKTAN SONRA DERZLERİNİ NE ZAMAN UYGULAYABİLİRİM ?

C Bu durum sızdırmazlık maddesinin uygulandığı koşullara bağlıdır. Uygulama, oda sıcaklığı sağlandığı takdirde 4 saat sonra yeterli 
korumayı sağlayacaktır. Normalde 24 saat beklemesi gereklidir. Derz arasını yapmadan önce yüzeyin su direncini test ediniz.

S HAVUZ KENARLARI VE BANYO GİBİ ISLAK ALANLARA KORUMA UYGULAYABİLİR MİYİM ?

C Evet. LTP Color UP emprenye koruma maddesi kullanabilirsiniz. Bu ürün zemini su emilimine karşı koruyacak ve ıslak alanlarda iyi 
performans gösterecektir. Bir süre sonra taş su emme belirtileri göstermeye başlayabilir. Taşın yüzeyine bir miktar daha LTP Grout Pro 
Sprey püskürterek korumayı tamamlayınız.

S MEVCUTTA KULLANDIĞIM GENEL TEMİZLİK MADDELERİ İLE GÜNLÜK TEMİZLİK YAPABİLİR MİYİM ?

C Hayır. Bu kimyasallar korumanın etkinliğini kısaltır. Doğru temizleyiciyi kullanmak, korumayı güçlendirmeye ve ömrünü uzatmaya 
yardımcı olur. Emprenye koruma yapılmış veya doğal bir cila uygulanmış zeminler LTP Waxwash ile temizlenmelidir. Film bırakan  
korumalar ile yapılan diğer tüm yüzeyler LTP Floorshine ile yıkanmalıdır.

S DIŞ ALAN SİYAH KİREÇTAŞLARIMIN ÜZERLERİNDE BEYAZ LEKELER OLUŞUYOR.  
KORUMA UYGULAMASINDAN DOLAYI OLABİLİR Mİ ? 

C Taşın içindeki kireç, nemden etkilenebilir. Bu nem, yüzeyde mineral ve tuz birikintileri bırakarak taşın içinde kurur.

Taşları korumak için kullanılan sızdırmazlar nefes alabilir ve nemin mikroskobik geçişine izin verir, bu nedenle her zaman tuzlardan veya 
asit yağmurunun etkilerinden kaynaklanan lekelenmeler önlenemeyebilir.

Mineralleri dağıtmak için hafif bir LTP GSR solüsyonu ile yıkayın. LTP Stone Sealer ile koruyun. Ya da taşı koyulaştırmak veya orijinal 
rengine döndürmek için LTP Black Stone kullanın

S SOLVENT VEYA SU BAZLI BİR SIZDIRMAZ KULLANDIKTAN SONRA LTP IRONWAX GLOSS VEYA SATİN KULLANABİLİR 
MİYİM ?

C Evet. Ancak yüzeyi, seyreltilmiş LTP GrimEx kimyasalı ile yıkanmalı ve uygulamadan önce kurumaya bırakılmalıdır. Bu film bırakan 
koruma, uygulanan emprenye maddesinin dayanıklılığını arttırır ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

S LTP IRONWAX SATIN / GLOSS VEYA LTP GLAZE PRO DIŞ YA DA ISLAK ALANLARDA KULLANILIR MI ?

C Bu ürünler film tabakası oluşturmaktadır. Islak alanlarda veya dış alan kullanıma uygun değildir. 

S TAŞIN YÜZEYİNDEKİ HARÇ KİRİNİ NASIL ÇIKARTABİLİRİM ?

C LTP StripEx’ı kullanın. Taş harçı emmişse, taşın çevresinde iz oluşmasına neden olur ve bu izler kaldırılamaz.

Daha güçlü asit bazlı harç sökücü kimyasalları; Kireçtaşı, Mermer vb.. gibi taşlarda kullanmayınız.

S TAŞLARIMI DÖŞEDİKTEN SONRA DERZ ARASI ATMADAN ÖNCE TAŞ KORUMASI YAPABİLİR MİYİM ? 

C Evet. Gözenekli taş ve cilalı yüzeyler; LTP Mattstone, LTP ColorUp, LTP Mattstone H20 veya LTP MPG gibi emprenye koruma ürünleri 
ile tamamen kapatılmalıdır. Taş tamamen doygun hale gelene kadar sızdırmazlık kimyasalı uygulanmalıdır.  Ne kadar sızdırmazlık 
maddesinin gerekli olduğunu hesaplamak için sayfa 22’deki kapsama kılavuzuna bakınız.

S DIŞ ALAN SİYAH KAYRAK / KİREÇ TAŞLARIM ÇOK SOLUK GÖRÜNÜYOR. RENGİNİ GERİ GETİREBİLİR MİYİM ? 

C Evet. Yüzeyi LTP GrimEx veya LTP StripEX ile temizleyin ve ardından LTP Blackstone ile koruma uygulayın.

Korumayı attıktan sonra fazla uygulanan korumayı kaldırmak istiyorsanız LTP StirpEx ile yıkama yapabilirsiniz.
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