.

Ako ošetriťpomník zo staršieho terazza a zvetraného vápeneca .
Najčastejší problém pri vápencoch je narušenie povrchovej štruktúry kameňa, čo vytvára možnosti
zvetrávania a usadzovania sa machu a lišajníkov .
Pokiaľ sa materiál dostal do tejto fázy narušenia odporúčam následný postup pri ošetrení.
Vyčistenie: V prípade moc zvetraného materiálu odporúčam čistenie prípravkom BERT 27 s väčšou
koncentráciou vody ( pomer 1 : 20 ). V opačnom prípade menej zvetraného materiálu je treba použiť
prípravok LEM 3 v pomere riedenia 1 : 30 .
Prípravky sa aplikujú na povrch štetcom alebo nástrekom . Nechajú sa pôsobiť cca 10-15 min.
V čase pôsobenia chémie na povrch , očistite aj mechanicky ( kefa, pad ) .
Po danom čase odstránite z povrch špinu pomocou huby alebo vodného vysávača.
Povrch dôkladne umyte. Po vyschnutí kameňa nastriekajte prípravkom MOLD OFF . ( zabránite tvorbe
machov a lišajníkov)
Pokiaľ na povrchu je škvrna od mastnôt , odstránime ju pomocou prípravku
SPOT REMOVER . V prípade hrdze použite na odstránenie RUST REMOVER

Spevnenie materiálu: Pretože vápenec a terazzo je materiál mäkkého charakteru odporúčam chemicky
vytvrdiť povrch s prípravkom STRONG 2000, alebo môžete použiť prípravok AQ PROF ktorý sa viaže
na vlhkosť a nemusí materiál preschnúť Nanášame na vyčistený povrch pomocou valčeka, štetca alebo
nástrekom . Aplikujeme pokiaľ materiál nasakuje prípravok. Prípravok je odolný voči vode.
Zvýraznenie materiálu: Keď požadujete estetický vzhľad materiálu (mokrý efekt) aj spevnenie
použite IDEA STONAGER . Nanášajte pomocou štetca alebo valčeka. Aplikujte pokiaľ materiál
nasakuje . Po dobe cca 15 minút prebytok chémie
odstráňte pomocou utierky. Zabráňte aby materiál zmokol počas cca 3 hod.
Umývať povrch s inou chémiou odporúčam po týždni po aplikácii.
Bežná údržba: Pri bežnej údržbe, alebo pri väčšom znečistení odporúčame použiť prípravok LEM 3.
Po nanesení nechajte prípravok chvíľku pôsobiť (cca 2-5 min) a následne zotrite s povrchu. Pokiaľ by sa
nečistoty stále nachádzali na povrchu odporúčame daný postup niekoľko krát zopakovať.

Pri správnom ošetrení Terazza alebo Vápanca použitého v exteriery zabránite ďalšiemu
zvetrávaniu a predĺžite životnosť kameňa.
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