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Kiillottamattomille luononkiville, klinkkerille ja betonikiville. Muuttaa kiven värin tummaksi ja 
märän näköiseksi.Sopii sisä- ja ulkotiloihin. Suoja-aine antaa kestävän suojan likaa ja rasvaa vastaan.  
Ulkotiloissa värimuutos kuluu lumen ja jään vaikutuksesta muutamassa vuodessa, joten ainetta 
joudutaan lisäämään määräajoin. Sisätiloissa aineen vaikutus kestää useita vuosia. Uusimistarve 
riippuu pinnan kulutuksesta ja käytöstä. Aine saattaa reagoida kiven mineraalien kuten kalkin kanssa 
ja tehdä kiveen värimuutoksia, joten kokeile ainetta ensin pieneen osaan kiveystä. Kemikaalit ja 
etenkin hapot saattavat syövyttää suoja-ainetta tehden siihen laikkuja.

Käyttöohje: aine levitetään sellaisenaan ohueksi kerrokseksi puhtaan ja kuivan kiven pintaan 
sumutepullolla ja värittömällä puuvillaliinalla. Aine levitetään myös saumojen yli. Ylimääräinen aine 
poistetaan noin 15 min kuluttua levityksestä puhtaalla ja värittömällä puuvillaliinalla. Annetaan 
kuivua noin 24h. Tarvittaessa toista käsittely ohuelti. Liian suuri määrä saattaa tehdä kivestä liukkaan 
ja aine saattaa halkeilla ja irrota. Pinta suojattava sateelta ja pölyltä kuivumisen ajaksi.

Riittoisuus: 10-25 m2/L riippuen kiven huokoisuudesta.

Turvallisuus: Ainetta käytettäessä käytettävä nitriilikumihanskoja. Tuuleta tila hyvin käytön aikana. 
Käytä hengitys-suojainta. Käytä suojalaseja ja asianmukaista suojavaatetusta.

Käyttö ja varastointi yli +5 CO lämpötilassa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE: 
WWW.LIUSKEMESTARIT.FI

Vaara
Sisältää: Liuotinbensiini (maaöljy),tolueeni, 
dibutyylitinadilauraatti, tetrakloorietyleeni Syttyvä neste ja 
höyry. Ärsyttää ihoa. Voi olla tappavaanieltynä ja joutuessaan 
hengitysteihin. Saattaa vahingoittaaelimiä. Saattaa aiheuttaa 
uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Epäillään vaurioittavan sikiötä. Toistuva altistus voi aiheuttaa
ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää dibutyylitinadilauraatti.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti. Säilytä lastenulottumattomissa. Lue 
merkinnät ennen käyttöä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE 
(tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/
suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä 
henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa,
jossa on helppo hengittää. Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos
ilmenee pahoinvointia. Altistumisen tapahduttua tai jos 
epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
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Fara
Innehåller: Nafta, toluen, dibutyltenndilaurat, 
tetrakloreten
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan vara
dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
Kanorsaka organskador. Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller dibutyltenndilaurat. Kan orsaka en allergisk
reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om 
du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Läs etiketten före användning. VID HUDKONTAKT (även 
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 
huden med vatten/duscha. VID INANDNING:
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon 
vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid 
obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. Vid exponering eller misstanke om exponering 
Sök läkarhjälp.
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