
SMILING HOUSE
PROTECTOR MAX

Olaj- és víztaszító ápolószer

Jellemzők:
A  SMILING HOUSE PROTECTOR MAX szilán/sziloxán/műgyanta  tartalmú elegy. 
Alkalmas ásványi eredetű, szervetlen építőanyagok víz- és olajtaszítóvá tételére. Az eddig 
ismert impregnáló szerekkel szemben a hidrofób hatás (víztaszító hatás) mellett az oleofób 
hatás  (olajtaszító  hatás)  is  elérhető  a  SMILING  HOUSE   PROTECTOR MAX 
használatával.  A  SMILING  HOUSE  PROTECTOR MAX-szal  bevont  felületeket 
könnyebben meg lehet tisztítani a zsíros-, olajos,- festékes-, stb. szennyeződésektől.

Külső megjelenés fehér-sárgás, tejszerű
Hatóanyag 
tartalom kb. 6  s%

Sűrűség 25 oC-on kb. 0,99 g/cm3

Lobbanáspont >100 oC
pH kb. 6

Alkalmazás:
- Terméskőből,  műkőből  és  mázatlan  kerámialapokból  készült  padlók  könnyen 

tisztíthatóakká, ápolhatóakká tehetőek.
- Terméskő-, műkő- vagy rostcementlapokból készült ablakpárkányok és asztallapok a 

kezelés után nem foltosodnak.
- Mindenféle  homlokzat,  emlékmű  és  ház  belsejében  lévő  kezelt  felület  könnyen 

megtisztítható  a  grafikák,  plakátmaradványok  és  hasonló  szennyeződések 
maradványaitól.

Tárolás:
A  SMILING HOUSE PROTECTOR MAX eredeti,  zárt edényben 0-30  oC között 24 
hónapig  eltartható  a  címkén  feltüntetett  dátumtól  számítottan.  Amennyiben  a  termék 
eltarthatósági  ideje  lejárt,  úgy  az  anyag  még  jó  lehet,  melyről  előzetes  próbával  kell 
megbizonyosodni.
Hosszabb tárolás után az anyagon tejfölszerű kiválás jelenik meg, amit felhasználás előtt 
alapos felrázással, felkeveréssel el kell tüntetni.

Feldolgozás:

Fontos! Az  impregnálással  konzerválunk,  ezért  a  kezelendő  felületről  a  rákerült 
szennyeződéseket a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert 
azok a védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem  távolíthatóak el 
(a felület károsítása nélkül).

A  SMILING  HOUSE  PROTECTOR MAX-ot  ajánlatos  ráfolyatással,  ecsettel  vagy 
nagycseppes permetezéssel, locsolással (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő 
felületre  két  rétegben  felhordani.  A  második  réteget  minden  esetben  az  első  réteg 
megszáradása előtt  kell  felvinni  („nedves a nedvesre” eljárás)! A kezelendő felületnek 
szemre száraznak kell látszania, és szívóképesnek kell lennie.
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A  kezelendő  felületen  mindig  végezzünk  próbakezelést.  Így  számíthatjuk  ki,  pl.  a 
kívánatos  anyagmennyiséget,  vagy a  szer  hatékonyságát,  illetve  így  kerülhetjük  el  az 
esetleges elszíneződéseket. 
Amennyiben  a  teljes  felületet  (beleértve  a  fugázást  is!)  impregnáljuk,  a  kialakuló 
védőréteg a fugázást is védi
Az anyag hatása 24 óra múlva részben, 1 hét elteltével teljes mértékben megmutatkozik.

Garancia:
A  megfelelően  előkészített  felületre,  előírás  szerint  felhordott  védelem  esetén  az 
impregnált építőanyag víz-  és olajfelvételi  képességének redukcióját minimum 4-6 
évig megőrzi.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.  
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

A szennyeződések eltávolítása:     

Forró  vízzel  vagy  gőzzel  tisztíthatjuk  a  szennyezett  felületet.  Előnyös  nagynyomású 
tisztítóberendezés  használata  (pl.  90  oC, 20 bar).  A tisztítás  után a védelmet  meg kell  
ismételni! A kezelt felületről a rákerült szennyeződéseket a lehető legalaposabban el kell 
távolítani  (különösen  a  festékeket),  mert  ez  már  a  következő  védőréteg  felhordása  és 
megkötése után nagyon nehezen távolítható el.
Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban 
irányszámok találhatóak, melyek csak tájékoztató jellegűek:

Anyag 
megnevezése

Felhasználandó 
mennyiség  (liter/m2)

Beton 0,25 – 0,50
Vakolat 0,50 – 1,00
Mészhomokkő 0,40 – 0,70
Tégla 0,40 – 2,00
Gázbeton 0,50 – 2,00
Rostcement 0,10 – 0,30
Terméskő 0,05 – 3,00

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.
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