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     LTP XSTONE  

UV DAYANIKLI DIŞ TAŞ KORUMA 

Çevre dostu su bazlı emprenye sızdırmazlık maddesi. 

Nem tutmaz ve leke tutmaz. Hassas bir şekilde 

görünümü geliştirir. Yosun ve küf oluşumunu önler. 

Hava koşullarına ve çiçeklenmeye karşı korur. UV 

dayanımlı ve sararmaz. Nefes alır. Doğal ve yapay taş, 

kireçtaşı, kumtaşı, arduvaz, tuğla ve beton kaplama 

dahil her türlü dış duvarlarda kullanıma uygundur. 

 Kullanım talimatları  

 
Hazırlık: 

Uygulanacak yüzeyin mümkün olduğunca temiz ve 
kuru olduğundan emin olun. Gerekirse, ilk önce 
yüzeyleri LTP Grimex çözeltisi ile yıkayın (1:10). Beyaz 
bir ped kullanarak iyice fırçalayın. İyice durulayın ve 
kuruması için gece boyunca bırakın. 

Yüzey Koruma: Kullanmadan önce şişeyi iyice 
çalkalayın. Sünger rulo veya boya fırçası kullanarak 
yüzeye eşit olarak uygulayın. Daha fazla emici 
yüzeylerde yüzey tamamen doygun hale gelene kadar 
saatlik aralıklarla ekstra katlar uygulayın. Bir saat sonra 
hala görülebilir olan kalıntıları temizleyin.  

Kapsama (M² her 1 kat)      1 ltr        5 ltr 

 

Düşük emicilikteki yüzeyler            15m ²         75m² 

Yüksek emicilikteki yüzeyler          7.5m²      37.5m² 

 Koruma Sonrası Bakım 

Rutin olarak yüzeyleri organik maddelerden uzak 

tutmak için süpürünüz. Yüzeyler, LTP Waxwash ile 

düzenli olarak yıkanabilir. 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - Açılmamış konteynerler için 2 yıla kadar. 

 Diğer 

Uygulanan sızdırmazlık maddesi üzerinde kurumuş 

kalıntıları mikro fiber bir bezle ovularak çıkarılabilir. 

Kurumuş kalıntıların çok uzun süre yüzeyde kalması 

sonrasında temizlenmesi çok güçtür. : biraz sabunlu su 

uygulayın ve beyaz bir ped ile hafifçe ovalayın, 

durulayın ve kurumaya bırakın. 

 Diğer ... 

Yüksek gözeneklilik yüzeylerinde, uygulama yüzeyleri 

tamamen doygun hale gelene kadar yeterli 

sızdırmazlık maddesi uygulanmalıdır. 5 ° C veya 25 ° 

C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanmayın. Uygulama 

aletlerini ve fırçaları kullandıktan sonra su ile 

temizleyin. 

Sağlık, Güvenlik & Çevre 

  
SOLUNDUĞUNDA ZARARLI. 

UZUN ÖMÜRLÜ ETKİLERLE SU YAŞAM İÇİN 
ZARARLI. 

 

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 
MERKEZİ / doktora başvurun. İçeriği / kabı tehlikeli 
veya özel atık toplama noktasına atın. 
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Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir. 

 

 

 

 


