
SMILING HOUSE
STONE WAX

Viaszos kőápolószer

Jellemzők:
A SMILING HOUSE  STONE WAX viaszos kőápoló egy kettős hatású szilikont és szerves 
viaszt  tartalmazó  emulzió.  A rendszer  egy önalapozó,  hidrofóbizáló,  és  egy eltávolítható, 
lemosható fedőréteget képez.

Külső megjelenés fehér, tejszerű
Hatóanyag 
tartalom kb. 14 s%

Sűrűség 25 oC-on kb. 1 g/cm3

Lobbanáspont >100 oC
pH kb. 6
Oldószer víz
Viszkozitás kb. 100 mm2s-1 

- egykomponensű rendszer
- sokféle építőanyagon hatásos
- az épület felületén csekély változásokat okoz
- időjárási hatásnak ellenáll
- hidrofób
- vízgőzáteresztő
- vizes rendszer, környezetre nem ártalmas
- vízzel eltávolítható

A  termék  speciális  összetétele  folytán  a  kismolekulájú  szilikonok  a  viaszfelülethez 
tapadnak, ezáltal biztosított annak jó időjárás-állósága és a védett falazat légző-képessége.

Alkalmazás:
A  SMILING  HOUSE   STONE  WAX viaszos  kőápoló hatásos  védelmet  nyújt 
szívóképes  terméskövek  felületén.  A nagyon  porózus,  durva  felületeken  a  SMILING 
HOUSE  STONE WAX viaszos kőápoló hatékonyságát előzetes, beható vizsgálatokkal 
kell megállapítani.

Tárolás:
A  SMILING HOUSE STONE WAX viaszos kőápoló eredeti,  zárt edényben 0-30  oC 
között,  napfénytől  távoltartottan,  legalább  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.

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 STONE WAX viaszos kőápolót hígítás nélkül kell alkalmazni. Az 
anyagot ajánlatos ráfolyatással, ecsettel vagy nagycseppes permetezéssel, locsolással (az 
anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A megfolyt 
anyagot  mihamarabb  hengerelje  a  felületbe,  mert  a  termék  viasztartalma  egyenetlen 
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vastagságban épülhet a megfolyásoknál a felületbe. A második réteget minden esetben az 
első réteg megszáradása előtt  kell  felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!  A kezelendő 
felületnek szemre száraznak kell látszania. Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől 
függ (kb. 0,1 – 1 l/m2).
Amennyiben  a  második  réteget  felhordása  elmarad,  úgy  a  felület  száradása  után  már 
semmi  esetre  se  hordjuk  fel!  Nagynyomású,  forró  vizes  tisztítás  után,  ismételten 
elvégezhető az előírás szerinti kétrétegű kezelés.
A  kezelendő  felületen  mindig  végezzünk  próbakezelést! Így  számíthatjuk  ki  és 
ellenőrizhetjük, pl. a kívánatos anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát.
Amennyiben a teljes  felületet  (beleértve  a fugázást  is!)  impregnáljuk,  a  kialakuló 
védőréteg a fugázást is védi.

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!

Szennyeződés eltávolítása: 

Forró  vízzel  vagy  gőzzel  tisztíthatjuk  a  szennyezett  felületet.  Előnyös  nagynyomású 
tisztítóberendezés használata (pl. 90  oC, 20 bar). A tisztítás után a védőréteget ismét fel 
kell  hordani!  Míg  a  mosással  csak  a  szennyeződés  elleni  védőréteget  mossuk  le  a  
szennyeződéssel  együtt,  addig  a  szer  a  falban  kialakított  hidrofóbizáló  hatását  nem  
veszíti 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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