
ROMEX®- OJAČEVALEC BARVE
Močnejša barva in svežina za kamnite površine brez leska

The clever solution for indoor and outdoor use !
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Kratek opis: Posebna rešitev za izboljšanje kamnitih površin in za njihov lepši videz, po nanosu bodo kamnite površine v 
notranjih prostorih in na prostem odporne na vodo in umazanijo, struktura in barva bosta močnejši, zaradi česar bo videz 
kamna ostal dalj časa lep. Kamnite površine imajo bolj intenzivne in čistejše barve. Zaradi posebno dolgega učinkovanja in 
preproste uporabe je sredstvo idealno za notranje prostore in na prostem.

Primerno za: vse porozne vrste kamna ( naravni kamen, masivni kamen, malto, tlakovce itd. ), za majhne površine ( stopnice, 
stezice, dvorišča itd. ) in na gradbenih površinah. Za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.

Uporaba: 
1. Površino najprej očistite in počakajte, da se popolnoma posuši (!).

2.  Idealna temperatura za nanos je med 10 in 25 °C. Sredstva ne nanašajte na neposrednem soncu. Pri uporabi v notranjih 
prostorih izklopite talno gretje in zagotovite zadostno zračnost ( odprite okna ). Nanesite izdatno količino in jo enako-
merno porazdelite s ščetko ali valjem. Če so tla zelo porozna, počakajte 1 uro in nanesite novo plast. Na manj poroznih 
površinah pazite, da tam ne bodo ostali ostanki Ojačevalca barve, ampak ostanke obrišite, preden se posušijo. Na 
poroznih tleh ne uporabljajte Ojačevalca barve. Orodje očistite z običajnim razredčilom.

3. Čas sušenja: 1 uro na sobni temperaturi, površina naj bo naslednjih 24 ur zaščitena pred vlago.

Pozor: ojačevalec barve zagotavlja dolgotrajen videz barve kamnite površine. Pred vsako uporabo morate izdelek testirati 
na vzorčni površini, da preverite učinek. Izdelek shranjujte v dobro zatesnjeni originalni embalaži.

Uporaba: 
R 65 Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. 
R 66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
S 1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. 
S 23 Ne vdihavati hlapov /meglice. 
S 23/24 Preprečiti stik s kožo in z očmi. 
S 62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in nalepko.

Vsebuje:  > 50 % alifatski hidrokarboni, 5 - 15 % sintetična smola, pomožni materiali 
Poraba:  pribl. 10 m2/ litre odvisno od tipa površine

Ko se površina Xn osuši, ojačevalec barve ni nevaren za zdravje.

Pametna rešitev za notranjo in zunanjo uporabo!

Če je kamnita površina zelo vpojna (npr.porfi do), počakajte 1 uro in nanesite novo plast. 
Pri manj vpojnih površinah pazite, da tam ne bodo ostali ostanki Ojačevalca barve, zato ostanke obrišite, preden se posušijo. Na 
ne vpojnih površinah ne uporabljajte Ojačevalca barve. Orodje očistite z običajnim razredčilom.


