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POPIS: 

Nu-Cryl WRS Color Enhancer / zvýrazňovač barvy je jedinečný modi-

fikovaný polysiloxan na vodní bázi, který poskytuje olej a vodu odpu-

zující vlastnosti a zvýrazňuje skutečnou barvu podkladu. 

 

VÝHODY: 

Díky svým vynikajícím vodu odpuzujícím vlastnostem, omezuje pro-

nikání oleje a vody, chrání před poškozením mrazem a organickým 

růstem. Je odolný proti skvrnám a nečistotám. Zvýrazňuje přiroze-

nou barvu podkladu. Nepřilnavý a umožňuje snadné odstranění 

žvýkaček. Odpovídá BS 6477: 1992. Nemá vliv na původní barvu 

podkladu. Je vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. 

Propustný pro vodní páry. Nemá lesklý vzhled. Bez změny vlastností 

po opakovaném zmrazení / rozmrazení. Jedna aplikace sníží náklady 

na pracovní sílu. 

 

POUŽITÍ: 

Pro použití na stěny a podlahy, jako cihly, beton, přírodní kámen, 

zrekonstruovaný kámen a tvárnice, žula, mramor a teraco/terrazzo. 

 

BARVA: 

Mléčně bílá. Po aplikaci a vyschnutí je bezbarvý. 

 

VYDATNOST/SPOTŘEBA: 

Spotřeba závisí na poréznosti podkladu. 

Průměrná míra pokrytí mezi 6 - 16 m² / Litr 

BALENÍ: 

Dodává se v balení 5, 25, 200, 1000 litrů. 

 

PŘÍPRAVA: 

Zajistěte, aby povrchy, které mají být impregnovány byly čisté, bez 

kontaminace a suché. Oblasti postižené organickým růstem ošetřete 

pomocí produktu SS1 Sterilizační roztok. 

 

APLIKACE: 

Před použitím dobře protřepejte nádobu. Naneste štětcem, váleč-

kem nebo nástřikem. Povrch, který má být impregnován se napustí 

až do bodu nasycení. 

Aplikujte jen jeden nátěr. Nepřetírejte další vrstvou. Po 20. minu-

tách odstraňte z povrchu všechny přebytky nátěru. Nezpracovávat 

při teplotách pod 5°C. 

 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: 

Nářadí ihned po použití umyjte v čisté vodě. 

 

SKLADOVÁNÍ:  

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. 

Chránit před mrazem. 

 

DOBA SKLADOVÁNÍ – TRVANLIVOST: 

12 měsíců (v původním uzavřeném obalu). 

 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 

Viz Bezpečnostní list. 


