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Ekologická Ochrana proti skvrnám na vodní bázi 

Protect natur 

 

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN 

2601 1 l 10 Stück PN1 4002849000469 

2605 5 l 1 Stück PN5 4002849000476 

26200 200 l 1 Stück PN200 4002849004719 

 

Na silně savé neglazované keramické a mramorové obklady a obklady z přírodního kamene, 

dále na jemnou kameninu, Cotto, keramické a cihlářské desky. 

 odpuzuje vodu, maziva a oleje 

 neobsahuje rozpou�tědla 

 
 

 

Rozsah pou�ití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Obzvlá�tě vhodný k 

impregnaci porézních povrchů. Patina-Fala® Protect natur chrání proti zneči�tění, mazivům a 

oleji neglazované keramické obklady, jako jsou Cotto, keramické a cihlářské desky, mramor, 

�ula a dal�í druhy přírodního kamene, opuka, pískovec, betonové kvádry, aglomramor, teraco, 

mozaika, kamenina a předev�ím jemná kamenina. Protect natur lze pou�ít rovně� jako 

impregnaci u savých obkladů před spárováním.  

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu. 

Spotřeba: 1 litr vystačí na cca 10  m², např. u obkladů Cotto. U jemné kameniny nebo�uly 

vystačí 1 litr na cca 30-40  m². 

Návod ke zpracování: Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala nabízí k či�tění 

různých povrchů vhodné přípravky jako např. základní čistič speciál, odstraňovač cementové 

vrstvičky, Acid-tec nebo čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin. Patina-Fala® 

Protect natur se na o�etřovaný povrch rovnoměrně naná�í v úsecích (0,5 m
2
) pomocí �tětce 

nebo speciální tkaniny, případně postřikem. Případná vrstvička, která se nevsákla, se po krátké 

době působení (cca 5 - 10 min) setře čistou a suchou látkou bez zanechání �mouh. U silně 

savých druhů obkladů jako jsou například �panělské nebo francouzské obklady Cotto, vápenec 

atd. by se měl prostředek Patina-Fala Protect natur zpracovávat navlhko a naná�et v silněj�í 

vrstvě (ne lokální aplikací), aby bylo dosa�eno optimálního stupně nasycení. Na málo savé 

povrchy, jako např. na jemnou kameninu, se Protect natur naná�í úsporněji. Chraňte sousední 

povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 

5℃ a překročit 25℃.  

Dodatečný pokyn: Doporučení:Pokud chcete po jednom dni nebo po více dnech pokračovat v 

o�etřování, proto�e se má povrch lesknout, doporučujeme podle po�adovaného barevného 

tónu (pouze pro vnitřní prostor) pou�ít přírodní bezbarvý krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs 

farblos natur/naturrein nebo přírodní středně a� rustikální krycí vosk Patina-Fala® Deckwachs. 

Nepou�ívejte na jemnou kameninu, kameninu nebo le�těné povrchy. Při bě�ném či�tění ve 

vnitřním prostoru pou�ívejte na voskované povrchy přírodní o�etřující prostředek Patina-Fala® 

Wischpflege a na nevoskované povrchy podlahové mýdlo Patina-Fala® Bodenseife. Ve 

venkovním prostoru a na jemnou kameninu pou�ívejte čistič jemné kameniny Patina-Fala® 

Čistič jemné kameniny a dla�by.  

List Slo�ek: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,, impregnační. 

 
 

 

V�echny výrobky systému Patina-Fala
®
 lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala

®
 

garantuje nejvy��í kvalitu. Na �kody způsobené �patnou aplikací nelze uplatňovat záruku. 
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Bezpečnost  

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo �títek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. 

Zákaz kouření.  
PŘI PO�ITÍ: Okam�itě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte 
uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat. 
 
 

Upozornění na nebezpečné situace  

Hořlavá kapalina a páry. Při po�ití a vniknutí do dýchacích cest mů�e způsobit smrt. Toxický pro 

vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 

 

Doplňující poznámka 

Opakovaná expozice mů�e způsobit vysu�ení nebo popraskání ků�e.  
 

 


