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       LTP STONE OIL 

Doğal Taş Yağı 

 

Yağ Bazlı Emprenye  
İç ve Dış Alan kullanım için 
Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, mermer, 
porselen, granit, terracotta, cotto, tuğla ve dış 
kaplama için uygundur 
 
Düşük gözenekli arduvaz, taş ve terracotta için ideal, yağ 
bazlı emprenye. Görünümü güçlü bir şekilde arttırır. 
 

 Kullanım Talimatları 

 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 
bakınız. 
 
İyice çalkalayın. 
Uygulama Öncesi Yüzeyler tamamen temiz ve kuru 
olmalıdır. 
Yüzeye yumuşak bir bez, boya fırçası veya ped kullanarak 
dikkatle uygulayın. Emilmeyen fazlalığı 1 saat içinde 
çıkarın. Gözenekli yüzeyler için birden fazla uygulama 
gerektirebilir. Kullanıma izin vermeden önce en az 24 saat 
kurumaya bırakın. İlk 3 gün için olabildiğince kuru tutun.  
 
Dış yüzeyler: başka uygulama gerekmez. 
İç yüzeyler: LTP Color Intensifier veya LTP Clear veya 
Antique Wax veya LTP Ironwax Satin veya Gloss ile 
tamamlanabilir. 
Önemli: Kullanılmış bezler, kendiliğinden yanabilecekleri 
için yakılmalıdır. Uygulama sırasında iyi havalandırmaya 
izin verin. Doğrudan güneş ışığında çalışmaktan kaçının; 
Hızlı oksitleme etkinliği engelleyebilir. Yüzeyde kurumaya 
bırakılan fazla sızdırmazlık maddesi ispirto ile giderilebilir. 
 

Kapsama  

 
Az emici zeminler (5 m2 başına 250 ml) 10 metrekare 

yaklaşık 1 litre 
Orta emizi zeminler (2 metrekare başına 250 ml) 10 m2'ye 

yaklaşık 2 litre 

 Emprenye Sonrası Bakım  

 
LTP Ironwax Satin veya Gloss ile tamamlanmış iç yüzeyler 
LTP Floorshine'ı kullanabilir. LTP Stone Oil, Renk 
Yoğunlaştırıcı, Şeffaf veya Antikcila uygulamasından sonra 
LTP Waxwash kullanılabilir.  
 

 Saklama Önerileri 

 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

 
Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 4 yıla kadar. 
 

Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
İçerir: Hidrokarbonlar, C10-C13, n-alkanlar, 
izoalkanlar, siklikler, <% 2 aromatikler. 
Yutulur ve hava yollarına girerse ölümcül olabilir. 
Tekrarlanan maruz kalma cilt kuruluğuna veya 
çatlamasına neden olabilir. 
 
Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ürün konteynerine veya etiketi 
yannıza alın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 
YUTULURSA: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora / 
hekime başvurun. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Mağaza 
kilitlendi. İçeriği / kabı yerel yönetim gerekliliklerine uygun 
olarak atın. 
EC Etiket EC No 1272/2008 
 

TEHLİKE  

VOC BEYANI 
Bu ürün için AB Limit değeri 
  (Cat A / h) 750g / L (2010) 
Bu ürün maksimum 391g / L VOC içerir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir. 
 
 
 

 

 


