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LTP GroutPro - Derz&Çini Koruyucu Sprey 

İç ve Dış Alan Kullanımı için ideal 

LTP Derz & Çini Koruyucusu renksiz bir bariyer oluşturur ve 

gözenekli duvar , zemin taşları ve derzlerinin su, kir, yağ, gres 

ve kirecin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamaya yardımcı 

olur. Islak alanlar  ve duş kabinlerinde kullanım için idealdir. “Üst 

kat kaplama” olarak kullanılan bu ürün, doğal taş  ve diğer tüm 

duvar yüzeylerini daha iyi korumak için kolay bir yoldur. Yüzeye 

aşırı yapılan püskürtmelerde ürün tamamen dağılır ve sertleşen 

bir tortu veya benzeri bir kalıntı bırakmaz.  

Gözenekli bir taş yapıştırılırken LTP Mattstone veya LTP 

ColorUp gibi uygun bir  yüzey koruyucunun, LTP GroutPro'nun 

koruyucu ile son katın atılmadan önce kullanılması tavsiye edilir. 

 Kullanım talimatları 

 
Uygulama yapılacak  alanlar temizlenmelidir. Varsa önceden 
yapılmış koruyucu katman ve derin kirlilik  LTP Grimex ile 
temizlenmeli ve daha sonra iyice durulanmalıdır. Derz araları 
yeni yapılan yüzeylerde 20-30 dakika kurumaya bırakılmalı, 
uygulamadan önce temiz ve tozsuz olmalıdır. Genel 
uygulamadan önce ürünü her zaman göze çarpan bir alanda 
test edin. Ürünü iyice çalkalayın. Yüzeyden 15-20 cm 
mesafeden istediğiniz alana püskürtün. 5 dakika kurumaya 
bırakın. Uygulamadan sonra  2-3 saat alana girilmemesi tavsiye 
edilir. Duş kabinleri ve ıslak odalar dahil olmak üzere ıslak 
alanlarda, kullanımdan önce sızdırmazlık maddesinin etkisinin 
görülmesi için en az 24 saat gerekmektedir. Uygulama alanını 
az bir su ile test edin, su emilirse, maksimum performans elde 
etmek için ikinci veya üçüncü bir kat gerekebilir. Sadece açık 
veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. Kullanım esnasında 
pencereleri açın ve mümkünse havayı değiştirmek için fan 
kullanın. Uygun bir solunum maskesinin her zaman giyilmesi 
tavsiye edilir. Gerekenden fazla sıkılması durumunda cilalanmış 
porselen veya taş ve parlak yüzeylerde; aşırı doz  püskürtme, 
bazı durumlarda hafif bir kalıntı bırakabilir, bu durumda 5 dakika 
içinde fazlalık bir bez yardımı ile alınmalıdır. Yüzeyde kalan 
inatçı kalıntılar var ise, LTP Derz ve Fayans Koruyucu ile 
giderillir ve yüzey kimyasaldan arındırmalıdır.  

Kabinler ve lekeli ahşap süpürgelikler gibi akrilik veya lekeli 

yüzeylere püskürtmeyin. Uygulamadan önce bu yüzeyleri 

maskeleyin ve koruyun. Kullanmadan Önce Çalkalayınız. 

Kullanım talimatlarına uyunuz 

 Kapsama 

 

600 ml başına: 600 metretül yapılabilir. Derzlere atılacak  

atılacak kat sayısı ve derz boyutuna bağlı olarak değişir. 

İstenen sonuca  ve istenilen kat sayısına bağlı olarak 5 - 25 m2 

derz ve karo yapılabilir. 

Depolama Bilgileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın . 

 Bakım 

Sert aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Suyla ve LTP 

Waxwash veya LTP Stonewash gibi hafif bir PH nötr deterjanla 

temizlenmiş alanları temizleyin. Bazı durumlarda, inatçı yüzey 

izlerini gidermek için daha güçlü bir temizleyici kullanmak 

gerekebilir, bu durumda işlem görmüş alanlara yeniden kaplama 

yapılması gerekebilir. 

 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre 

Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığında 

patlayabilir. Cilt tahrişine neden olur. Uyuşukluğa veya baş 

dönmesine neden olabilir. Uzun süreli etkili ve su için 

toksiktir. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kimyasal buharını/ 

spreyi solumaktan kaçının. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice 

yıkayın. Herhangi bir ateş kaynağına spreyi sıkmayın. Bu ürünü 

kullanırken herhangi birşey yemeyin, içmeyin veya sigara 

kullanmayın. alanı iyice havalandırın, Koruyucu eldiven / 

koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.  

YUTULURSA: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi 

hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurun. 

DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su / sabun ile yıkayınız. Ciltte 

tahriş veya kızarıklık meydana gelirse: Tıbbi tavsiye / yardım 

alın. 

SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve derin nefes 

almasını sağlayın. Güneş ışığından koruyun. 50ºC / 112ºF'yi 

aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. 

İçimdekiler: Heptan, N_Butil Asetat, Hidrokarbonlar, C9-

C12, N-Alkanlar, İzoalkanlar, Siklikler, Aromatikler (% 2-25) 

  

 

        

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel 

koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir 

alanda denenmelidir 
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