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           LTP STONESEAL 

Sprey Yüzey koruyucu 

 

• Emprenye sızdırmazlık maddesi. 

• Cilalı ve cilasız taş için. 

• Taş şömineler ve tezgahlar için formülü hızlı kuruyan 

sprey. 

• Kir ve yağlara karşı uzun süreli koruma. 

• Dahili ve harici kullanım içindir. 

Renksiz bir bariyer oluşturur ve gözenekli taş yüzeylerin su, kir, 

yağ, gres, is ve kireç tabakasından korunmasına yardımcı olur, 

işlem görmüş yüzeyleri temiz tutmayı kolaylaştırır. Kireçtaşı, 

mermer, traverten, arduvaz, kumtaşı, kuvars, terrazzo, bazalt, 

beton ve diğer tüm taş yüzeyler dahil olmak üzere cilalı ve 

parlatılmamış doğal ve yapay taş için koruma sağlar. 

 Kullanım Talimatları 
 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine bakınız. 

Her zaman bir maske kullanın. İyi havalandırılmış alanlarda 

kullanın. 

Hazırlık: Uygulama yapılacak  alanlar  temizlenmelidir. Eski kirli 

ve kirli taş yüzeyler LTP Stoneclean yoğun köpük temizleyici ile 

temizlenmeli ve daha sonra iyice durulanmalıdır.  

Kaba kesim, honlu, dokulu veya riven yüzeyler: Spreyi 

sallayınız. yüzeyden  15-20 cm uzaktan süpürme hareketi ile 

püskürtün. 5 dakika  kurumaya bırakın. Uygulama alanı, 

uygulamadan 30 dakika sonra biraz su ile test edin. eğer  Su 

emilirse, maksimum performans elde etmek için ikinci veya 

üçüncü bir kat gerekebilir. Geçişe izin vermeden önce 2-3 saatlik 

bir kür süresi tavsiye edilir. 

Pürüzsüz ve Cilalı yüzeyler: Sallamak iyi olabilir. Tutun 

yüzeyden 15 ila 20 cm arasında olabilir ve süpürme hareketine 

püskürtün. 5 dakika kadar bekletin ve sonra emici bir bezle 

görünür fazlalığı kaldırın. Yumuşak tüy bırakmayan bir bezle 

veya parlatma pedi ile makineyle parlayarak fazlalığı giderdikten 

sonra bitirin. Kalıntıların yüzeyde kurumasına izin vermeyin. 

 Kapsama  

   

250 ml başına: poroziteye (taşın emiciliği) ve gereken kat 

sayısına göre 5 - 10 m². 

 Bakım Sonrası  

Sert temizlik maddeleri kullanmayın. LTP Stonecare bakım 
temizleyicisi ile temizleyin. İnatçı lekeleri çıkarmak için daha 
güçlü bir temizleyici kullanmak gerekebilir, bu durumda LTP 
Stoneclean yoğun köpüren taş temizleyiciyi kullanın ve daha 
sonra tekrar koruma yapın. 

 Saklama Bilgileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Notlar 

 

Dolaplar ve ahşap süpürgelikler gibi boyalı veya lekeli yüzeylere 

püskürtmeyin. Uygulamadan önce bu yüzeyleri maskeleyin ve 

koruyun. Sadece açık veya iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. 

Uygun bir solunum maskesinin her zaman giyilmesi tavsiye edilir. 

Bazı yüzeylerde aşırı püskürtme, bazı durumlarda hasara neden 

olabilir; Bu durumda hemen temiz su ile silin ve durulayın. Genel 

uygulamadan önce ürünü her zaman göze çarpan bir alanda test 

edin. Kullanmadan önce çalkalayınız 

 

 Sağlık & Güvenlik 

 

İçerik: HEPTANE, N-BUTİL ASETAT, HİDROKARBONS, C9-

C12, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATİK (% 

2-25) 

Son derece yanıcı aerosol. Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. 

Cilt tahrişine neden olur. Uyuşukluk veya baş dönmesine neden 

olabilir. Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için toksiktir. 

 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan, sıcak 
yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşma 
kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. Açık alev veya 
başka bir ateşleme kaynağına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra bile 
delmeyin veya yakmayın. Buharı / spreyi solumaktan kaçının. Sadece 
açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Koruyucu 
eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayınız. SOLUNDUĞUNDA: 
Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bırakın. 
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ / doktora başvurun. 
Güneş ışığından koruyun. 50◦C / 122◦F'yi aşan sıcaklıklara maruz 
bırakmayın. 

 Belirtildiği Şekilde Kullanın   TEHLİKE            

 UN 1950 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde kullanılmalıdır. 

Şüphe durumunda, ürün göze çarpmayan bir 

alanda denenmelidir.   

    

 

 

 


