
SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR 
Impregnant pentru protejarea pietrelor 
Utilizare: 
Soluţia SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR este recomandată pentru 
impregnarea pietrelor în interior şi exterior. 
Depozitare: 
Soluţia se poate păstra în vase de fier, plastic sau sticlă. Nu se va păstra în vase din zinc, 
galvanizate sau din aluminiu. Produsul se poate utiliza 24 de luni de la data fabricaţiei înscrisă 
pe etichetă în ambalajul original închis ermetic depozitat la temperaturi între 0-30 oC. 
Mod de utilizare: 
SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR se foloseşte nediluat la 
temperaturi mai mari de +10 oC şi pe timp uscat. Se recomandă aplicarea cu pensula sau 
prin stropire abundentă (Nu se pulverizează!). Se aplică întotdeauna în 2 straturi umed pe 
umed (al doilea strat se aplică înaintea uscării complete a primului strat). Suprafaţa bine 
tratată este protejată timp îndelungat. Consum: 1 litru acoperă între 3-5 m2 în 2 straturi. 
Pentru o protecţie îndelungată se recomandă repetarea procedurii la 3-5 ani. După aplicare 
unelte se curăţă cu apă. 
Atenţie! Suprafaţa pe care urmează să fie aplicată soluţia, nu are voie să fie încinsă. Se 
recomandă testarea soluţiei într-un loc mai puţin vizibil pentru a calcula sau verifica 
consumul.  
Norme de protecţie a muncii: 
Produs cu continut acid, cu efect coroziv, care irită pielea, ochii. Se recomandă folosirea 
hainelor de protecţie. Produsul se poate deversa în canalizare numai bine diluat. Pentru 
instrucţiuni detaliate consultaţi fi şa de securitate a produsului. 
R36/38 Dăunează ochilor şi pielii 
S1/2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor 
S24/25 – A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. 
Substanţa activă: aprox. 0,7 s% 
Densitatea la 25 °C : aprox. 1,1 g/cm3 
Conţinut de K2O: 0,4 s% 
Conţinut de materiale solide: 1,06 s% 
Punct de aprindere : nu este 
pH: 11-12 
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3. Összetétel, információk az összetevőkről  

 3.1. Ismert alkotóelemek:  

 Kálium-metil-szilikonát vizes oldata. 

 



3.2. A termékben előforduló anyagok és koncentrációjuk: 
 

Megnevezés  Koncentráció  

tartomány %  

Osztályozás  

Veszély-jel Figyelmeztető 
mondat 

Kálium-metil-szilikonát 

CAS-szám: 

31795-24-1 

EU-szám: 

250-807-9 
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