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     LTP MATTSTONE H20 -Su Bazlı 

Emprenye  

Su Bazlı Emprenye  

Iç ve dış kullanım için idealdir. Hafif kokuludur 

Her türlü doğal ve yapay taş, taş ocağı taşı, tuğla, beton ve 

kaldırım taşı. Silinmiş, kaba kesim ve cilalı yüzeyler 

Doğal görünümlü su bazlı emprenye sızdırmazlık maddesi. 

Nazikçe rengi arttırır. Kirlenmeye karşı korunmaya yardımcı 

olur. Yüzeyi Su, yağ ve greslere karşı kuvvetli bir şekilde 

korur. Yüzeyin nefes almasını sağlar. 

 Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız 

Hazırlık: 

Uygulama yapılacak yüzey tamamen temiz, kuru kir, kireç, 

çimento ve harçtan arındırılmış olduğundan emin olun. 

Eğer gerekliyse; İlk olarak yüzeyleri bir LTP Grimex 1:10 

seyreltik çözeltisi ile yıkayın, kalıntıları temizledikten sonra 

iyice durulayın ve kurumaya bırakın (24 saat). 

Varsa yerden ısıtmayı kapatın. Önce gözle görülmeyen bir 

alanda test edin. İşlem görmüş yüzeyleri yıkamak için güçlü 

deterjan kullanmaktan kaçınının.  Daha emici taş 

malzemelerinde, işlenmiş yüzeyler tamamen doygun hale 

gelene kadar yeterli sızdırmazlık maddesi uygulanmalıdır. 5 ° 

C veya 25 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. 

Uygulanan kurumuş sızdırmazlık maddesi üzerinde, mikro 

fiber bezle veya parlatma pedi ve parlatma makinası ile 

parlatma yapılabilir. Eğer kimyasal kalıntıları kurur ve yüzeyde 

çok uzun bırakılırsa ve temizlenmesi güçtür. Bu durumda; 

Biraz sabunlu su uygulayın ve beyaz bir ped ile hafifçe 

ovalayın, durulayın ve kurumaya bırakın. 

Kaba kesim, eskitme, dokulu veya yarıklı yüzeyler 

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın. Bir boya fırçası veya 

sünger kullanarak cömert ve eşit olarak uygulayın. Yüksek 

emici yüzeylerde yüzey tamamen doygun hale gelene kadar 

saatlik aralıklarla ilave katlar uygulanır. 1 saat sonra, herhangi 

fazla olan sızdırmazlık maddesini emici bir bezle temizleyin. 

Kalıntıların yüzeyde kurumasına izin vermeyin. 

Silinmiş, pürüzsüz ve parlak yüzeylerde 

Kullanmadan önce şişeyi sallayın. Tüysüz bir bez, kuzu yünü 

aplikatörü, boya pedi veya sünger kullanarak cömert ve eşit 

olarak uygulayın. Yüzeyleri kurumasına bırakın, ancak 

yüzeyde kalıntıların kurumasına izin vermeyin. 1 saat sonra 

hala görünen uygulama kalıntılarınırı silin. Dikey yüzeylerde 

aşağıdan yukarıya doğru uygulayın. 

 

 

 Kapsama: Her 1 M²       1 ltr       5 ltr 
 

Az gözenekli yüzeler                           15m²         75m²  

Orta gözenekli yüzeler                        7.5m²       37.5m² 

Parlatılmış Yüzeyler                             30m²        150m²  

Bakım Sonrası 

Rutin olarak zemini temizleyin ve LTP Waxwash ile yıkayın. 

Duvarları temizleyin, LTP Stonewash Spray ile yüzeylerde 

çalışın. 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - Açılmamış konteynerler için 2 yıla kadar.. 

 Diğer 

Boş kaplar geri dönüştürülebilir. Aktif maddeler 

sertleştirildikten sonra suda çözünür ve stabildir, bu nedenle 

çevreye ve ekolojiye zararlı değildir. 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre 

  
Solunduğunda zararlıdır. Uzun süreli etkili su yaşamı için 
zararlıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Dumanları / 
buharları / spreyi solumayın. Sadece açık havada veya iyi 
havalandırılmış bir alanda kullanın. Çevreye salınmasından 
kaçının. SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve 
nefes almak için rahat bırakın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız 
ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın. İçeriği / kabı tehlikeli 
veya özel atık toplama noktasına yönlendirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. Malzeme, yerel 

koşullar ve uygulama yapılacak yüzeyleri dikkate alacak 

şekilde kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir 

 

  
 

 

 

 

UYARI 


