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ANTIK  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
impregnantas marmurui ir granitui, apsaugantis nuo vandens ir riebalų d÷mių, suteikiantis 

senovinę išvaizdą  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Produkto aprašymas: 
 
Naudojamas ant marmuro, granito ir kitų akmens paviršių kaip vandens repelentas, taip pat 
suteikia senovinę išvaizdą, paryškina spalvą, saugo nuo dr÷gm÷s, riebalų ir aliejaus d÷mių. Antik 
suteikia malonią satininę senovinę išvaizdą akmens paviršiui, apdorotam sm÷liu, rūgštimi, ugnimi 
ir kt. Gražiai išryškina poliruoto ir šlifuoto akmens spalvą. Giliai įsigeria į akmenį, nepalieka 
pl÷vel÷s ant paviršiaus, tačiau suteikia akmeniui labai gerą apsaugą bei leidžia akmeniui 
kv÷puoti. Taip pat apsaugo nuo pel÷sių susiformavimo ir UV spindulių.  
 
Panaudojimas: 
 

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai 
• Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai 

Techniniai duomenys: 

Spalva Permatoma 
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 0,96 +/- 0,01 
PH n÷ra duomenų 
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent 
kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 

24 m÷n. 

Naudojimo instrukcija: 

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. D÷m÷s, pel÷siai turi būti nuvalyti, kitu atveju po padengimo bus 
dar sunkiau juos pašalinti. Padengimas gali būti atliekamas šepečiu, voleliu arba purkštuvu. 
Rekomenduojama, jeigu įmanoma, naudoti šepetį, kuris padeda priemonei geriau įsigerti į 
akmenį. Taip pat galima naudoti purkštuvą. Tokiu atveju užpildykite talpą priemone ir purkškite 
20-25 cm atstumu. Leiskite priemonei natūraliai išdžiūti ir akmuo bus apsaugotas. Priemon÷s 
pertekliui pašalinti naudokite ANTIK sudr÷kintą audinį. 

Specialūs patarimai: 

• Paviršiams, apdorotiems su sm÷liu, rūgštimi, ugnimi ar šiurkštiems paviršiams priemonę 
reikia naudoti du kartus: prieš antrą padengimą palaukite vieną valandą. Šlifuotam ir 
poliruotam paviršiui pakaks vieno padengimo. Norint išgauti ryškesnę spalvą procedūrą 
rekomenduojama pakartoti. 

• Jei nenorite, kad paviršius labai blizg÷tų, patrinkite paviršių su ANTIK pamirkyta šluoste 
per 24 valandas po padengimo, tuo būdu priemon÷s perteklius bus pašalintas ir paviršius 
liks mažiau blizgus. 

• Neskieskite produkto jokiu skiedikliu ar vandeniu, priemon÷ paruošta naudojimui.  
• Paviršiai prieš padengimą turi būti visiškai sausi. 
• Padengus priemonę būtina palaukti 24 valandas. 
• Dengiant statulas ar dekoracijas, rekomenduojama atkreipti d÷mesį į kampus ir įlinkimus. 
• Galima naudoti tiek viduje, tiek išor÷je. 
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• Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s. 

Padengimas: 
 
Poliruotam ir šlifuotam akmeniui vieno litro priemon÷s pakanka 30-40 kv.m. Naudojant 
kalkakmeniui, smiltainiui, dirbtiniam akmeniui vieno litro priemon÷s pakanka 10-15 kv.m. 
 
Įpakavimas: 
 
Indai po 1 L; 5 L; 30 L 
 
Saugumo normos: 
 
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. 
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose 
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


