
A Castone Finisher felhasználásra kész, oldószer-
mentes, alkáli álló, poly-szilokszán és műanyag 
diszperziós kötőanyagot tartalmazó impregnálószer

Alkalmazások:
Szívóképességgel rendelkező műkő, természetes 
kövek, tégla, cserép, továbbá cement kötőanyagú 
vízszintes és függőleges felületek impregnálására 
az esztétikai megjelenés fokozása és időjárás elleni 
védelem biztosítása céljából. Kül- és beltéri felhaszná-
lásra, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.

CASTONE FINISHER 
IDŐJÁRÁSÁLLÓ, SZÍNÉLÉNKÍTŐ, 
VÍZTASZÍTÓ IMPREGNÁLÓSZER

Cikkszám: K00819281 

Tulajdonságok: 
• Kő, műkő felületekhez
• Hagyományos égetett agyag, klinker, 
   és mészhomoktégla burkolatokhoz
• Nem bevonatos kerámia- és betonelemekhez 
• Kül- és beltéri felhasználásra
• Színélénkítő hatás
 
Előnyök:
• Könnyen feldolgozható
• A legtöbb nedvszívó felületen alkalmazható
• Oldószermentes
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MŰSZAKI ADATOK:

folyadék színe: fehér

járható: kb. 24 óra

anyagszükséglet: 1 rétegben 0,1-0,3 kg/m2 (az alapfelület érdes-
ségének és nedvszívásának függvényében)

hígítása: nem igényel hígítást

bedolgozási 
hőmérséklet:

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C 
és +25˚C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

csomagolás:  1 literes flakon

tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan 
eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

kötőanyag: poly-szilokszán és műanyag diszperzió

cikkszám: K00819281

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, az Castone 
Finisher felhordását megelőző műveletek: A foga-
dófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és 
szennyeződésmentes.
Feldolgozás: A Castone Finisher impregnálót ecsettel, 
korongecsettel vagy teddy-hengerrel (esetleg szórással) hordjuk fel 
a felületre hígítás nélkül egy rétegben. A felületen többlet folyadék 
ne maradjon, a felesleget el kell távolítani! Felhordása +5C feletti 
és +25C alatti hőmérsékleten ajánlott. A pontos anyagszükséglet 
próbafelhordással állapítható meg. Erősen nedvszívó felületet két 
rétegben kell impregnálni, nedveset a nedvesre elv alkalmazásár-
val. A szerszámok az alapozó készítmény megkötése előtt vízzel 
tisztíthatók. A teljesen megtisztított csomagolás (kanna) újra-
hasznosítható.
Szerszámok: ecset, teddy henger, korongecset, szórópisztoly

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalál-
hatók.

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.
A felületet az alapozó száradásáig (kb. 24 óra) védjük a 
nedvességtől.
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Castone, Castone Top

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.lb-knauf.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.


