
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie 
pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD® MARMOR UND NATURSTEIN - 
IMPRÄGNIERUNG 
Soluţie de impregnare a suprafeţelor din 
marmură şi piatră naturală 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Soluţie impregnatoare cu efect de lungă 
durată. Protejează suprafeţele din piatră 
împotriva pătrunderii uleiului, grăsimilor sau 
apei, pentru o perioadă îndelungată de timp. 
Suprafaţa poate fi ştearsă înainte ca  
impurităţile să pătrundă în suprafaţă. 
Transparent, nu formează peliculă.  
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru piatră naturală absorbantă, gresie 
neglazurată, faianţă, ceramică, piatră utilizată 
în zidărie (cum ar fi marmura Soinhofener, 
marmură Jura, granit, ardezie, clincher şi 
ceramică, cotto). Este de asemenea indicat 
pentru marmura lucioasă şi granit.  
Pentru pardoseli, mese, suprafeţe de lucru, 
băi, etc. Poate fi utilizat ca şi produs anti-
graffiti. 
Poate fi utilizat pentru protejarea îmbinărilor 
împotriva pătrunderii apei şi uleiului. 

Îmbinarea capătă rezistenţă împotriva apei. 
Nu umple crăpături. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie:  conţine silicon 
Densitate: 0.775 g/cm3  
Consum: 0.5l este o cantitate suficientă 
pentru aproximativ 10 - 20 m2  depinzând de 
tipul suprafeţei, pe suprafeţe mai puţin 
absorbante precum granitul consumul este 
de aprox. 30 m2  . 

Ambalaj: 0.5l recipient din metal, cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Aplicaţi uniform pe suprafaţa curată şi uscată 
(cantitatea se va adapta în funcţie de 
capacitatea de absorbţie a suprafeţei din 
piatră). Înainte de uscare, îndepărtaţi excesul 
de lichid (utilizând petrol dacă este necesar). 
Produsul necesită o perioadă de reacţie de 
24 de ore, după această perioadă produsul 
va fi foarte eficient.  
Recomandare: Piatra naturală se obţine din 
diferite surse şi există  o multitudine  de tipuri, 
din acest motiv acestea au diferite grade de 
absorbţie. Pe suprafeţele colorate este 
necesară efectuarea unui test de 
compatibilitate într-o zonă mai puţin vizibilă. 
Pentru o îngrijire optimă a suprafeţelor din 
piatră naturală sau artificială (diferite tipuri de 
marmură), se recomandă un tratament 
ulterior cu Soluţia MELLERUD pentru curăţat 
marmura pentru suprafeţele exterioare. 
Utilizaţi Soluţia MELLERUD pentru curaţarea 
suprafeţelor din granit pentru granit. Produsul 
protejează suprafeţele din piatră împotriva 
uscării şi păstrează aspectul natural al 
suprafeţei din piatră.  
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data producţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA. 
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