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Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
Viaszbázisú termék. A kő- és/vagy a cementfelületekre történő mindenféle firkálás és felületi piszok 
tapadását meggátolja. 
A felhordása puha és természetes kinézetet kölcsönöz a felületnek, a színét élénkíti, és szinte egyáltalán 
nem kelt vizes hatást. 
Káros anyagokat nem tartalmaz. 
 
Felhasználási terület
Kő és/vagy cement homlokzatok védelmére a kereskedelemben található normál sprayfestékes 
firkálások  ellen. 
 

Műszaki jellemzők 
Szín : sárgás 
Jellege  : folyadék 
Szag : szagtalan 
Fajsúly : 1 kg/l (± 0.02)  
PH érték : 8.5 (±0.2) 
Vízben oldhatóság : bármilyen arányban oldható 
Elméleti fedés : 35 m²/l tömör felületen 
Tárolási stabilitás : 24 hónap hibátlan edényzetben  
Megj.: 20°C-on mért adatok.  
 

Felhordási mód 
A felületet tökéletesen le kell mosni és meg kell szárítani, mert a felhordás közben ott maradt piszkot 
nehezen lehet eltávolítani. 
A teljes felületet bevonva, egyenletesen kell felhordani a terméket. 
A termék csak a teljes száradást követően lesz sérthetetlen. 
A graffitit festéklemaróval vagy hígítóval lehet eltávolítani, vagy gyenge dörzsruhával, ill. fémsurolóval.  
Gőz vagy 90ºC-os hőmérséklet fölötti vízsugár is alkalmazható, ami oldja a viaszt, és a firkálással együtt 
eltávolítja. Lehetőleg forgófejes fecskendőt kell használni. 
A felület védelmére egy újabb réteget kell felvinni. 
A felület hatékonyabb védelmére alsó rétegként a 6101. cikksz. IDRO E OLEOREPELLENTE terméket, 
majd fedőrétegként a SLIPER-t kell felvinni. 
További tájékoztatásért kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
Így az eljárás nagyon egyszerű és környezetbarát lesz. 
MEGJEGYZÉS: A felhordás előtt minden esetben ajánlatos kipróbálni a terméket az adott felületen. 
Száradás és a felületbe való felszívódás után nagyon nehéz a terméket eltávolítani. 
 

HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FEL KELL RÁZNI. 
FAGYRA ÉRZÉKENY! 


