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StoneCure 200

Fyzikálne a technické parametre

Zloženie silikónová živica, špeciálne oleje a algicídy

Viskozita 12 – 15 sek. / DIN 4 mm

Hustota 1,00 – 1,05 kg/l

VOC neudané

Odtieň neutrálna, číra tekutina

Lesk matný

Klasifikácia zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná a nie je nutné označovanie podľa 1272/2008 (CLP)

Aplikačné údaje

Spotreba cca 150 – 300 g/m2 na vrstvu (v závislosti od nasiakavosti podkladu)

Aplikácia neriedené štetcom alebo valčekom 
pred použitím dôkladne premiešať

Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený ďalších nečistôt.

Pracovný postup StoneCure 200 je pripravený priamo na použitie, dôkladne ho premiešajte a nanášajte štet-
com alebo valčekom, bez potreby riedenia. Pred nanášaním na veľké plochy odporúčame 
vyskúšať si aktuálnu savosť (spotrebu materiálu), pre ideálne spevnenie materiálu. StoneCure 
200 môžete použiť ako podkladový – impregnačný náter pod ďalšie nátery a omietky.

Schnutie pretierateľný po 1 hod. pri 20 °C 
úplné spevnenie dosiahnete po 7 dňoch schnutia

Čistenie vodou

Likvidácia, skladovanie a bezpečnosť

Likvidácia a odpad Pri likvidácii dbajte na nariadenia o manipulácií so zvláštnymi odpadmi.

Kód odpadu 08 01 11 / 08 01 12

Technický list

StoneCure 200 je vodou riediteľný, bezrozpúšťadlový hydrofobizačný hĺbkovo pôsobiaci a spevňujúci 
prostriedok. Vyznačuje sa spevňovaním savých pieskovcových povrchov, minerálnych materiálov a 
iných nespevnených povrchov ako napr. betón, umelý i prírodný kameň a pod.

StoneCure 200 sa môže použiť ako podkladový - impregnačný náter pod ďalšie nátery a omietky.

Spevňovač kameňa a betónu
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Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
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Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk
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Skladovanie 6 mesiacov v originálnom obale, pri teplote nad 5 °C

Bezpečnostné pokyny Dodržujte bezpečnostné upozornenia uvedené v Karte bezpečnostných údajov a čítajte etike-
tu produktu. Obsahuje 1,2-benz-izotiazol-3 (2H) -on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchová-
vajte mimo dosahu detí. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatí-
vu.

Všetky tieto informácie a pokyny sú nezáväzné a zodpovedajú aktuálnym vedomostiam a znalostiam. Zodpovednosť je obmedzená, 
výrobca nezodpovedá za podmienky užívateľa a odporúča sa skúška v závislosti od individuálnych okolností u zákazníka.


