
 
 
 
 
Zpevňovač kamene OH koncentrát na bázi tetraethylsilikátového hydrolyzátu. 
 
POPIS: 
Zpevňovač kamene OH koncentrát s 30% gelovou 
složkou je určen pro zpevnění a konsolidaci stavebních 
materiálů a v závislosti na potřebách zákazníka může 
být gelová složka alternativně nastavena na 25% nebo 
12,5%, aby se zabránilo tvorbě povlaků na povrchu 
materiálu. 
Cena je v závislosti na nastavení koncentrace gelové 
složky na vyžádání. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Vlastností Zpevňovače kamene OH se využívá při 
restaurování přírodních kamenů, štuků a fresek, které 
byly poškozeny nebo zničeny vlivy počasí a ke zpevnění 
dalších stavebních materiálů, jako jsou cihly nebo 
terakota. 
Zpevňovač kamene OH koncentrát je na bázi 
tetraethylsilikátového hydrolyzátu. 
Při aplikaci je produkt nasáván kapilárami stavebního 
materiálu a transportován do hlubších vrstev. 
 
 
VLASTNOSTI: 
Obsah tetraethylsilikátového hydrolyzátu – 50% 
Vzhled: čirá až nažloutlá kapalina 
Hustota při +25°C cca 0,997 g/cm3 
 
BALENÍ:  
Kanystr s obsahem 1l, 5l, 10l a 30l 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Neředěný roztok lze skladovat 6 měsíců v originálním 
dobře uzavřeném obalu při teplotě 0°C - +30 °C.  
Chraňte před slunečním zářením. 
 
 
 
 

  
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD: 
Podklad musí být suchý a savý.   
 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Zpevňovač kamene OH koncentrát lze nanášet na 
stavební materiál stříkáním, štětcem nebo smáčením. 
Ošetřenou plochu chraňte před deštěm a přímým 
slunečním zářením vhodným zakrytím dva až tři dny po 
ošetření.  
Pokud je povrch příliš horký, produkt se vypaří rychle, 
aniž by byl schopen dostatečně proniknout do hloubky 
zpevňovaného materiálu.  
Aplikujte při teplotě podkladu mezi +10 až 20 °C. 
  
SPOTŘEBA: 
Spotřeba aplikačního zředěného roztoku se pohybuje 
mezi 1 – 3 lt/m2 dle savosti a stupně poškození 
podkladu. 
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a toxický při 
vdechování dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
V místech, kde nelze zajistit dostatečné větrání použijte 
předepsaný dýchací přístroj. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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