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  WATER BORNE
TECHNOLOGY

POUŽITÍ
• Impregnuje a chrání savé materiály, jako je neobrobený přírodní 

kámen, terakota a cement, před olejovými nečistotami.
• Proti skvrnám: brání vstřebávání běžných skvrn mastného a 

vodnatého původu.
• Je vhodný na podlahy v interiéru i exteriéru.
• U interiérových podlah slouží jako základní ochranný přípravek před 

aplikací vosku.
• Vyznačuje se vlastností zabraňující tvorbě graffiti: tím, že chrání 

povrch, umožňuje snadné odstranění graffiti ve fázi čištění.

VÝHODY
• Přírodní efekt: nemění původní vzhled povrchu.
• Výrobek obsahuje vodu, neobsahuje uhlovodíková rozpouštědla: 

nejekologičtější ošetření a výrazně zkracuje pracovní čas díky 
možnosti aplikace na povrchy se zbytkovou vlhkostí.

• Nevytváří povrchový film.
• Nenarušuje mrazuvzdornost terakoty.
• Je vynikající také na cementové povrchy.
• Ošetřené povrchy mohou přijít do kontaktu s potravinami.
• Přípravek s velmi nízkými emisemi COV: certifikovaný svazem GEC 

a označený EC1Plus, přispívá k dosažení kreditů pro LEED.

APLIKACE
Neřeďte: prostředek připravený k použití. 
Povrchy v interiéru z terakoty a přírodního kamene a betonu: 
Na suchý a čistý povrch naneste štětcem nebo rounem jednu 
vrstvu přípravku W68, a to rovnoměrnou impregnací, včetně řádné 
impregnace spár. Po 4 hodinách naneste jednu vrstvu vosku pro 
závěrečnou úpravu, v závislosti na požadovaném estetickém efektu 
(MATT: přírodní, LONGLIFE: lesklý efekt, je-li k dispozici na trhu). V 
případě absorpčních materiálů naneste jednu hodinu po nanesení 
první vrstvy vosku jednu dodatečnou vrstvu vosku. Na udržení 
saténového efektu naneste vrstvu SATIN. 
Externí povrchy z terakoty, přírodního kamene a cementu: Na 
suchý a čistý povrch naneste štětcem nebo rounem 2 následné 
vrstvy přípravku W68, a to rovnoměrnou impregnací, včetně řádné 
impregnace spár. Před zaschnutím výrobku odstraňte přebytečný 
nevstřebaný výrobek pomocí hadru z mikrovlákna. 
Údržba: Rozředěný roztok přípravku CLEANER PRO. 

Pozor:
Produkt vyzkoušejte na malé části povrchu a ověřte si případné změny barvy.
Neaplikujte přípravek v exteriéru v případě očekávaného deště.
Nechrání před působením kyseliny.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 5 do 30 °C.
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 10 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Přípravek v kanystru není mrazuvzdorný. Skladujte při teplotě prostředí.
• Aby mohla být venkovní podlaha ošetřena, musí být dokonale položena, a 

musí proto vyhovovat všem požadavkům pro danou aplikaci, jako je například: 
dodržení sklonu, správná realizace dilatačních spojů, dokonalá izolace terénu, 
ověřená mrazuvzdornost materiálu.

Balení
1 litr: kartón po 12 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VÝTĚZNOST
Jeden litr přípravku postačuje na:

Terakota
rustikální, hlazená, „imprunetino“ 
(specifický druh terakoty, nazvaný 
dle výrobce)

15/20 m²

Beton, 
terakota

ručně vyráběná, ve formě 
hurdisek, ve formě cihel a 
španělská

7/10 m²

Kámen 10/20 m²
„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se 
na jednu vrstvu“

PŘÍPRAVEK NA 
ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN Z 
NELESKLÝCH POVRCHŮ

KÁMEN A NELESKLÉ AGLOMERÁTY, 
TERAKOTA, KLINKER, CEMENT

W68W68

W68 je produkt na vodní bázi, který lze natírat i na povrchy se 
zbytkovou vlhkostí.


