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OPIS PRODUKTU
Slate-Lite Extreme Protection to dwuskładnikowy 
uszczelniacz ochronny z podkładem dla najwyższych 
obciążeń w różnych obszarach zastosowań.
Uszczelniacz nadaje się do ścian i podłóg wewnętrznych, a 
także do obszarów mokrych i niezawodnie chroni kamienną 
powierzchnię Slate-Lite przed zabrudzeniem.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
Intensywnie używane ściany w pomieszczeniach. 
Odpowiedni do mokrych obszarów, takich jak prysznice. 
Nie nadaje się do stojącej wody. Odpowiedni również jako 
uszczelniacz do podłóg.

PROPORCJE MIESZANIA USZCZELNIACZA
5 części żywicy A: 1 część utwardzacza B

KOLOR I POŁYSK
Przezroczysty, matowy. Brak lub bardzo niewielkie 
przyciemnienie materiału kamiennego po uszczelnieniu. 
W razie potrzeby sprawdź wcześniej zmianę koloru 
uszczelniacza na próbce lub w niewidocznym miejscu!

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowana powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna 
od kurzu i tłuszczu.
Najpierw nałóż podkład na krzyż za pomocą wałka 
piankowego. Uważaj, aby nie wywierać nadmiernego 
nacisku, aby uniknąć powstawania pęcherzy. Pozostaw 
podkład do wyschnięcia na co najmniej 3 godziny.
Wymieszaj oba składniki w podanym stosunku 5: 1. 
Wymieszany produkt rozprowadź równomiernie za 
pomocą wałka piankowego. Zastosuj tylko lekki nacisk, w 
przeciwnym razie mogą pojawić się białe bąbelki. Pozostaw 
do wyschnięcia. Narzędzia wyczyść wodą natychmiast po 
użyciu. Wielokrotne aplikacje zwiększają efekt ochronny.

ZUŻYCIE 
ok. 130 - 150 g / m² na warstwę
co najmniej 1-krotne zastosowanie: 
ściany o małych obciążeniach Mokra strefa pod 
prysznicem i łazienka
co najmniej 2-krotne zastosowanie: 
ściany o dużych obciążeniach np. fartuch kuchenny

TEMPERATURA PRZETWARZANIA
Nie stosować poniżej + 10°C lub powyżej 30°C i wilgotności 
powyżej 80%.

CZAS SCHNIĘCIA / PODKŁAD 
Czas nałożenia: ok. 45 min
Wyschnięcie po ok. 3 godzinach
Końcowa wytrzymałość po ok. 5-7 dniach
Uwaga: W wyższych temperaturach materiał twardnieje 
znacznie szybciej niż podano w instrukcji i karcie katalogowej.

CZAS SCHNIĘCIA / USZCZELNIACZ 
Czas nałożenia: ok. 60 min
Wyschnięcie po ok. 12 godzinach
Końcowa wytrzymałość po ok. 5-7 dniach
Uwaga: W wyższych temperaturach materiał twardnieje 
znacznie szybciej niż podano w instrukcji i karcie katalogowej.

USZCZELNIENIE / SILIKON
Zalecamy użycie silikonu do kamienia naturalnego firmy 
Ottochemie „Ottoseal S70”, ponieważ inne silikony czasami 
nie przylegają prawidłowo.

ODPORNOŚĆ NA PLAMY

chemiczny  Stężenie   Wynik 
  w procentach wagowych  

Aceton   <= 100  5
Kwas mrówkowy  88  4
Amoniak   25  5
Brązowy olej  <= 100  5
płyn hamulcowy  <= 100  5
Octan butylu  <= 100  5
Esencja octowa  <= 100  5
Flamaster   <= 100  4
Olej silnikowy  <= 100  3
Roztwór soli  10  5
Medizid Rapid  <= 100  5
zmywacz do paznokci <= 100  5
Podchloryn sodu  2,5  5
Soda kaustyczna  33  5
Rozcieńczalnik nitro  <= 100  3
Kwas fosforowy  25  5
Burak   <= 100  5
Kwas azotowy  25  5
Kwas chlorowodorowy 7,3  5
Czarna herbata  <= 100  5
Kwas siarkowy  7,3  5
Musztarda  <= 100  4
Benzyna 100/140  <= 100  5
Spirytus   <= 100  5
Koncentrat pomidorowy <= 100  5
Nadtlenek wodoru  35  5
Kwas cytrynowy  10  3

5 = brak zmiany
4 = niewielka zmiana, rozpoznawalna tylko pod pewnymi kątami
3 = umiarkowana zmiana poziomu połysku i / lub koloru
2 = znacząca zmiana poziomu połysku i / lub koloru
1 = Uszkodzenie powierzchni / pęcherze


