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 LTP ColorUp 

EMPRENYE KORUYUCU RENK ARTTIRICI 

Emprenye koruma 

İç ve dış alan kullanımı için uygundur. 

 

Her türlü doğal ve yapay taş, sırsız porselen, kumtaşı, arduaz, 

mermer, terracotta, cotto , tuğla ve beton. 

Renk yoğunlaştırıcı mat bir görünüm sağlar. Duvar ve zemin 

yüzeylerinde kullanım içindir. Suya, yağa ve kirlere karşı güçlü 

koruma sağlar. Yüzeyin nefes almasına izin verir. 

 Kullanım Talimatları 

 
Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 
bakınız. 
 
Bu Emprenye sızdırmazlık maddesinin sertleştikten sonra 
çıkarılması çok zordur. Aşırı kimyasal kullanmayın. İşlem 
yapılacak yüzey tamamen temiz, kuru ve kirden arındırılmış 
olmalıdır. 
Gerekirse, önce LTP GrimEx ile zemini temizleyin ve iyice 
kurumasını bekleyin. Bir bez, fırça, dolgu macunu uygulayıcı 
ped veya sünger ile ince ve eşit bir şekilde uygulayın. Ve 
temiz bir kuru havsız bezle silinmeden önce 15-30 dakika 
bekleyin. Önemli; Yüzey işlemden sonra doğal bir görünüm 
korumalıdır. Yüzeyde kalan fazlalık, cilalı parlak bir vernik 
oluşturacak şekilde oksitlenebilir. Daha güçlü renk geliştirme 
ve daha emici yüzeyler durumunda, daha fazla kat 
uygulanabilir. Daha fazla kat uygulamadan önce en az 30-60 
dakika bekleyin. Bu ürün yaklaşık iki saat sonra kurur, ancak 
tamamen dayanıklı hale gelmesi üç gün sürecektir. Direkt 
güneş ışığında veya 25 ° C'yi aşan bir sıcaklıkta uygulamayın. 
Sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Ürünün erken 
kurumaya devam etmesi nedeniyle, zeminden ısıtmalı 
zeminlere uygulamayın. 
AŞAĞIDAKİ UYGULAMA YÜZEYLERİNE, 3 GÜN BİR 
MİNİMUM İÇİN KURUTULMASI VE KURUTULMASINA İZİN 
VERİLMEMELİDİR.  
Genel uygulamadan önce daima göze çarpmayan bir alanda 
test edin. 
 

 Kapsama 

Her 10m2 

Az emici zemin: yaklaşık 1-2 litre 

Daha yüksek gözenekli zemin: yaklaşık 3-4 litre  

 Bakım Sonrası 

Rutin olarak zemini temizleyin ve LTP Waxwash ile yıkayın. 

LTP Stonewash spreyi ile duvarları ve çalışma yüzeylerini 

temizleyin..  

Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar. 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
İçerik: Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, izoalkanlar, 
siklikler, aromatikler (% 2-25), Hidrokarbonlar, C9, 
aromatikler 
Yanıcı sıvı ve buhar. Yutulur ve Solunum yollarına girerse 
ölümcül olabilir. Solunum tahrişine neden olabilir. 
Uyuşukluk veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun 
süreli kimyasala maruz kalma sonucu organlarda hasara 
neden olur. Su yaşamında uzun süreli etkileri vardır ve 
toksiktir. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULMASI 
HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora 
başvurunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık 
alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. 
Sigara İçmek Yasaktır. Dumanı, buharı, sisi, spreyi 
solumayın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu 
ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. 
Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda 
kullanın. Çevreye bırakılmasından kaçının. Göz koruyucu, 
koruyucu eldiven giyin. CİLTTE (veya saç) İLE TEMAS 
HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız. Cildi su 
/ duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya 
çıkarın ve nefes almak için rahat bırakın. İçeriği / kabı yerel / 
ulusal yönetmeliklere uygun olarak atın. Tekrar tekrar 
kimyasala maruz kalma cilt kuruluğuna veya çatlamasına 
neden olabilir.    

    

UYARI 

VOC BEYANI 

Bu ürün için AB sınır değeri (Cat A / h) 750g / L (2010). Bu ürün 

maksimum 749g / L VOC içerir. 

UN 1300 

EC Label.EC No 1272/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel koşullar 

ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

 

 


