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PROFESJONALNE
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

SEAL-K
Hydrofobowy impregnat na bazie wody do 
kamienia, betonu i cegły 

Uwagi ogólne
SEAL K stanowi ochronę przed wodą, jest 
odporny na plamy warstwy wodnej, ponieważ 
ma następujące cechy:
1. wspiera wodoodporność, zmniejsza 
degradację spowodowaną wilgocią 
atmosferyczną, chroni przed wnikaniem 
wody, pozwala uniknąć wykwitów;
2. Ma silne oddziaływanie odplamiające 
szczególnie na plamy z wycieku napojów, 
olejów, tłuszczów;
3. zachowuje aspekt estetyczny i oryginalny 
kolor, ponieważ nie tworzy warstw i nie 
tonuje;
4. nadaje się zarówno do czyszczenia 
wewnątrz i na zewnątrz;
5. zachowuje naturalne oddychanie 
powierzchni, unikając zjawiska pękania 
również na przestrzeni czasu;
6. może być stosowany na podłożach 
wilgotnych, bez tworzenia się otoczek oraz 
plam wilgoci;
7. wysycha bardzo szybko;
8. nie jest szkodliwy i nie wymaga specjalnych 
środków ostrożności w użyciu.

Zastosowanie

SEAL K służy do ochrony powierzchni 
porowatych surowego kamienia naturalnego 
(nie polerowanego), terakota, cement 
zarówno kryty jak i ten znajdujący się w 
odkrytych miejscach.
Może być stosowany na podłogi, 
powierzchnie ozdobne, w budynkach 
mieszkalnych, kuchniach, restauracjach, 
domach prywatnych, basenach, garażach, 
warsztatach, fabrykach, na wystawach 
sklepowych.. 
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PRZYGOTOWANIE
Odtłuścić powierzchnię i usunąć wszelkie 
zabezpieczenia za  pomocą EUSTRIP lub K24. 
Dokładnie spłukać.
W przypadku obecności wykwitów lub 
wapiennych plam, w celu usunięcia kamienia 
należy użyć detergentu kwasowego K330 lub 
SCUD. Zneutralizować roztworem 3% 
EUSTRIP, a następnie dokładnie spłukać.

OCZYSZCZANIE
Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 
godziny po czyszczeniu. Nie należy stosować 
produktu na materiały zimne (temperatura 
powyżej 10˚C), a także wystawione 
bezpośrednio na słońce, lub na temperaturę 
powyżej 40˚C, a także jeżeli przewidziane są 
opady. Nakładać czystym pędzlem, mopem, 
aplikatorem lub sprayem. W zależności od 
temperatury oraz wilgotności SELA K wysycha 
w ciągu 2-3 godzin. Nie deptać przed 
faktycznym wysuszeniem. Jeżeli chcemy 
powtórzyć aplikację należy odczekać 
minimum 4 godziny od poprzedniego 
czyszczenia. 

WYKOŃCZENIE
W celu wydłużenia trwałości używając 
produktu SELA K można zastosować warstwę 
ochronną. Zalecamy produkty ochronne na 
bazie wody FINISOL, RUSTIKIT, OPAQUE, 
SIGILCEM PLUS oraz produkt na bazie 
rozpuszczalnika RUSTICOL.

KONSERWACJA
Regularnie myć w łagodnych 
detergentach, takich jak BETA, ARES, 
MIG, KING, POLISH, MATE, SURF, 
POSEIDON.  W przypadku plam z 
wycieku napojów, olejów, tłuszczów 
lub substancji plamiących, należy 
osuszyć za pomocą materiału lub 
ręcznika papierowego w ciągu kilku 
godzin i przemyć za pomocą jednego z 
wyżej wymienionych detergentów.

Sposób użycia
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DETRGENTY

SEAL-K
               Dane techniczne 

SKŁAD Środki hydrofobowe w wodnistej emulsji
STAN FIZYCZNY ciecz bezbarwna
ZAPACH bezzapachowa
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,01
SOLUBILITÀ IN ACQUA rozpuszczalny w wodzie

Dodatkowe informacje 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO. 

WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM.
Chronić przed mrozem. Przechowywać w 
temperaturze, nie niższej niż 5°C. 

 

12 butelek 1 L.

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny.
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