
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 STEIN VERSIEGELUNG 
Soluţie pentru protecţia suprafeţelor 
din piatră

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Prin aplicarea soluţiei, suprafaţa respinge 
murdăria şi creează un strat protector 
lucios care amplifică structura şi culoarea 
suprafeţei. Soluţia de protecţie a 
suprafeţelor din piatră este rezistentă la 
apă şi la raze UV. Protejează suprafeţele 
din piatră de la interior şi de la exterior. 
Uscare rapidă. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru toate pavelele din piatră naturală şi 
artificială absorbantă precum: marnă, 
marmură, gresie, Terrazzo, Solnhofer, 
clincher poros, beton. Potrivit de 
asemenea pentru suprafeţe alcaline 
precum betonul. Pentru pardoseli, scări, 
mobilier de grădină, balcoane şi pervazuri 
etc. 
Poate fi folosit pentru a proteja rosturile de 
apă şi pete de ulei, făcându-le 
impermeabile şi crescând profunzimea 
culorii. Nu astupă fisurile. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec  de  acril şi 
hidrocarburi  

Densitate: aprox. 0.790 g/cm3 

Consum: 0.5 l pentru aprox. 5 - 10 m2, în 
funcţie de puterea de absorbţie şi de 
calitatea suprafeţei 

Ambalaj: 0,5l recipient din metal cu sistem 
de închidere securizată care nu permite 
deschiderea accidentală de către copii. 
Rezistenţă la îngheţ. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Curăţaţi bine suprafaţa. Pentru suprafeţe 
ce nu sunt sensibile la acizi, precum plăcile 
ceramice nesmălţuite, recomandăm Soluţia 
MELLERUD pentru curăţarea gresiei şi 
pietrei; pentru toate celelalte pietre 
naturale şi artificiale calcaroase, precum 
marmura, Terrazzo, marna, gresie etc, vă 
recomandăm Soluţia MELLERUD de 
curăţare intensivă. Lăsaţi să se usuce bine. 
Suprafaţa trebuie să fie uscată înainte de 
aplicare. Aplicaţi soluţia într-un strat subţire 
şi uniform cu o perie sau cu o rolă. Este 
foarte important să adaptaţi cantitatea 
aplicată la capacitatea de absorbţie a 
pietrei. Nu utilizaţi prea mult produs. Prea 
mult produs va lăsa urme pe suprafaţă. 
Soluţia se usuca foarte repede. Feriţi de 
umezeală timp de două zile de la aplicarea 
soluţiei. Nu călcaţi pe suprafaţă decât după 
uscarea soluţiei. 
Recomandarea: Utilizaţi întotdeauna într-o 
zonă bine ventilată. Dacă apar pete umede 
după aplicare, atunci piatra este încă 
umedă. Protejaţi piatra de umezeală. Nu 
utilizaţi la temperaturi de sub 10°C (50°F). 
Nu este potrivit pentru produse din 
ceramică, granit etc. şi pentru suprafeţe cu 
putere de absorbţie scăzută. 
Sfat: Dacă aţi aplicat prea multă Soluţie 
MELLERUD pentru protecţia suprafeţelor 
din piatră, puteţi înlătura produsul utilizând 
o soluţie ce conţine solvenţi. 
 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
4 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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