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HYDREX on plekieemaldi (vee- ja õlikindel), mis sobib järgmist tüüpi marmori poleerimiseks: Carrara, Thassos, Trani, 
Botticino, Marfill ja teised sarnased kivid. 
Võib kasutada õues. Ei muuda kivi värvi. 
HYDREX tungib ja kinnitub materjali pinna mikropooridesse, takistades vedelike imbumist materjali sisse, kuid jääb auru 
läbilaskvaks, võimaldades materjalidel hingata, hoides nende omadused muutumatud. 
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Vee- ja õlikindel plekieemaldi 
  

Kirjeldus 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Kasutusjuhend 

 

 

 
Toode tuleb ühtlaselt kuivadele ja puhastele materjalidele kanda. Vee, 
tolmu või mustuse olemasolu võib mõjutada tulemust pinna ühtluse 
mõttes. 
Soovitame toote pinnale kandmiseks kasutada pintslit, käsna, lappi või 
liimipüstolit. Jälgige õiget kogust, mida materjal loomulikult imada 
suudab. Seejärel puhastage (poleerige) pind mõne sekundi pärast 
puhta lapiga. Liiga suur kogus võib pinnale kleepuva kihi tekitada, nii 
et ülejääk tuleb kohe pärast pealekandmist eemaldada. 
Pärast esmakordset kasutamist soovitame töötlemist 10-15 minuti 
pärast korrata. Plekivastane toime saavutatakse 24 tundi pärast 
töötlemist. Vahendi kasutamisel põrandal ärge enne sellel kõndige. 
TÄHTIS: kui pinda esmakordselt töödeldakse, soovitame katsetada 
HYDREXi väikeses varjatud kohas, et kontrollida selle mõju. 
Pärast kasutamist sulgege korralikult kork. 
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Mõju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siinses tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave põhineb meie laboris tehtud katsetustel ning on meie kogemuste põhjal täpne. Esitatud andmeid võidakse ilma 
teatamata muuta ning neid ei loeta seaduslikult asjakohaseks. Klient vastutab toote sobivuse kontrollimise eest enne kasutamist. Kasutaja vastutab selle eest, et 
toote kasutamine toimuks vastavalt kasutaja asukohariigi seadustele, õigusaktidele, patentidele. 

Tehnilised andmed 

 
Tihedus temp. 25°C gr/ml: 0,80 

Välimus: vedelik 

Standardvärv: läbipaistev / sillerdav 

KASUTATAV KOGUS: tavaliselt on 1 liitriga võimalik töödelda 20-

30 m2 kivi. Kulu sõltub materjali poorsusest. 

Kõlblikkusaeg 

Normaalsetel hoidmistingimustel 18-25°C temperatuuril eemal soojusallikatest, niiskusest ja päikesevalgusest, on toote kõlblikkusaeg 
vähemalt 2 aastat. 

 
Ohutuseeskirjad 

Hydrex on kemikaal. Lugege enne kasutamist ohutuskaart ja purkidel / tünnidel olevatel etikettidel esitatud teave ja eeskirjad läbi. 

 

Materjal Pind Tulemus 

Marmor Lucido Poleeritud Väga hea 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Keskmine 

Graniit Lucido Poleeritud Hea 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Halb 

Eksootiline graniit Lucido Poleeritud Keskmine 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Halb 

Lubjakivi, liivakivi Lucido Poleeritud Halb 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Halb 

Terratso, betooni aglomeraat Lucido Poleeritud Halb 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Halb 

Tehniline kivi Lucido Poleeritud Keskmine 

Levigato / Spazzolato Käiatud / harjatud Halb 

 


