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EXTERIÉR

Technické parametre

Oblasť použitia iba na použitie v exteriéri
Zloženie na vodnej báze
Viskozita (DIN4, 20 °C) 10 ± 2
Hustota (g/cm3) 1 ± 0,02
VOC (g/l) 0,5
Aplikácia štetcom, valčekom, striekaním
Aplikačná teplota 15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %
Počet náterov 2 vrstvy (mokrý do mokrého)
Výdatnosť (m2/l) tehly a brikety na báze piesku/vápna/hliny 1,5 m2

 lícové tehly/obklad (klinker) 8,5 m2

 vápenec 3,5 m2

 pemza 5 m2

 betón a cement 5 m2

 bridlice 12 – 15 m2

Schnutie (20 °C/40 – 65% RV) 24 hod.
Riedenie pripravený na použitie, neriediť
Skladovateľnosť 2 roky v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C. Chráňte pred mrazom.
Balenie  5 l; 15 l

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek. 

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Odstráňte špinu a prach z povrchu. 
Pokiaľ je potrebné, dôkladne vyčistite povrch od oleja, mastnoty, hrdze, plesní či machu. 
Opravte praskliny a vypadané časti povrchu. 
Neaplikujte na povrchy, ktoré boli natierané iným produktom. 
Ošetrovaný povrch musí byť pred aplikáciou suchý.

Ochrana Kameňa

Technický list

Impregnačný vodoodpudivý náter na ochranu kameňa a betónu v exteriéri. Použiteľný na ce-
ment, betón, bridlice, lícové tehly, terakotu, vápenec, pemzu, neleštený prírodný a umelý ka-
meň. Je vhodný aj pri rekonštrukciách historických objektov. Nie je vhodný na podlahy.

Vlastnosti produktu:
• bezfarebná ochrana, nemení vzhľad povrchu kameňa,
• nevytvára povrchový film,
• svojou vysokou vodoodpudivosťou chráni voči poškodeniu mrazom,
• chráni povrch voči dažďu, prachu a zvetrávaniu,
• znižuje kriedovatenie povrchu,
• povrch je priedušný,
• pripravený rovno na použite.
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www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

Aplikácia Produkt je pripravený rovno na použitie, neriediť!  
Pred použitím náter dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. 
Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom alebo striekaním. 2. náter aplikujte skôr než 1. náter 
vyschne (mokrý do mokrého). 
Nechajte úplne vyschnúť 24 hod. 
Ak začne počas aplikácie pršať, prikryte aplikovaný povrch a nechajte ho úplne vyschnúť.

Pokyny  Nie je vhodný na podlahy. 
Keď produkt nepoužívate, majte ho vždy uzavretý. 
Neaplikujte v daždi a na priamom slnku.

Čistenie náradia použité náradie po aplikácií očistite mydlom a veľkým množstvom teplej vody.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare 
a ochranu tváre. 

 Obsahuje: siloxán.
Likvidácia obalov a odpadov Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


