
Protectaseal
  

Sağlık & Güvenlik Kurallar: Ürünün ıslak formu 
yanıcı ve zehirli değildir. Malzeme güvenlik formuna 
bakınız. (MSDS) 

Renk - Transparan 

Kuru Madde İçeriği -  2-3%

Kaplama - 1 Litre yaklaşık olarak 10m2 alan 
kaplamaktadır. ‘’ıslak görünüm’’ elde etme için 1 litrede 
5m2 kullanılabilir. 

Saklama - 4 C ile  45 C’ de muhafaza edilmelidir. Soğuktan 
donma halinde oda ısısında bekletip ürünü karıştırınız.  

 

Temizleme - Uygulama sonrası kullanılan rulo ve 
gereçleri su ile yıkayınız. 

 

Kuruma Süresi - 100g/m2 kaplamanın kuruma süresi 
1-2 saattir. Yüzeyin gözenekli oluşuna göre 
değişiklilik gösterir.  

Yüzeyler - Doğal taş, kireçtaşı, terakota, 
beton, tuğla ve ahşap

 

Dış Mekan Dayanımı - İç ve dış mekan kullanımları 
için geliştirilmiştir. 

 

pH - 5 - 6

Yoğunluk - 1.0 g/cm³

 Stone & Timber
           Taş &  Ahşap 

 

Ortalama Raf Ömrü - Birçok etkene rağmen Protectaseal 
5 sene boyunca etkisini yitirmemelidir. 

 

   - Protectaseal Stone & Timber su bazlı, transparan, uzun ömürlü ve eskimeyen yüzey bakımıdır. Mükem-
mel leke önleyici, su ve yağ itici özelliği bulunmaktadır. 
Protectaseal Stone & Timber doğal taş, kireç taşı, terakota, beton, tuğla ve lekelenmelere ve aşınmalara karşı ahşap 
yüzeylerde koruma sağlar. Yüzeyin daha kolay temizlenmesini sağlar. 
Protectaseal Stone & Timber ürünü  zaman içerisinde değişme yapmayarak orijinal görünümünü yitirmez. Yüzeylerde 
tek ürün olarak ya da gözenekli yüzeyler için çift sistemli olarak kullanılabilir. Çift sistemli uygulama, Protectapeel 
ürününü uyguladıktan sonra bu ürünü yüzeye uygulayarak gözenekli yüzeylerin düzgün görünmesini sağlayabilirsiniz. 

Uygulama - Düşük basınçlı tabanca ile spreylenebilir, 
fırça ya da rulo ile çift kat olarak yüzeye sürülür. Minimum 
kaplamanın 100 g/m2 olması gerekmektedir. Kaplamanın 
kalınlığı yüzeylerin gözenekli oluşuna göre değişiklik 
gösterir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygula-
ma yapmayınız. Ambalajın içeriğinin kullanmadan önce 
iyice karıştırılması gerekmektedir. 

Uygulama 2- Protectapeel Ürünü ile 
Kullandıldığında
Eğer Protectapeel ürünü çift sistem ile uygulanır ise, 
Protectaseal Stone &  Timber ürününü uygulayınız ve 
yüzeyin kurumasını bekleyiniz. Kuruma sonrası Protect-
apeel ‘i TDS’ i öngördüğü şekilde yüzeye direk olarak 
uygulayınız.  

Genel Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip 
daha sonra uygulanmalıdır. (Değerlendirme ürünün yaşlanma 
olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler 
kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet 
ile oluşturulmuştur. Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. 
Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz ile görüşüp bilgi 
alınız. 
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