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HG kaitsev immutusvahend (HG toode 32) 

HG „naturaalse kivi kaitsev immutusvahend“ on spetsiaalne immutusvahend marmorile ja teistele 

looduslikele kividele. Sobib väga hästi ka betooni baasil plaatidele, mis on boorsed ja millele on 

lisatud looduslikke kivisid või on loodusliku kivi kate. Toode imendub sügavale ja täidab poorid 

hoidmaks ära rohket vee-, mustuse- või plekke tekitava aine imendumist pooridesse. Toode ei 

sisalda silikooni, kuivab kiiresti ning on kasutatav nii sise- kui välsitingimustes. 

 

Juhised: 

1. Pind peab olema puhas, tolmu ning rasvavaba. 

2. Uue põranda puhul peab plaadisegu või liim olema täielikult kuivanud. 

3. Kaetavad pinnad peavad olema täiesti kuivad. Väga poorsetel kividel võib kuivamine võtta aega 

kuni 3 päeva peale veega puhastamist. Kui on põrandaküte, siis kuivab põrand 24 tunni jooksul peale 

immutusvahendi peale kandmist. Põrandakütet ei tohi peale immutusvahendi peale kandmist sisse 

lülitada mitte ennem kui on möödunud 12 tundi. 

4. Immutusvahendit peab kasutama ilma lahjendamata. Kanda pindadele ühtlaselt ühesuunaliselt 

värvirulliga. 

5. Kui immutusvahend ei imendu ja jääb kivi pinnale 10 minuti pärast peale katmist, siis tuleb aine 

pinnalt eemaldada ebemevaba lapiga pinnalt. 

6. Teistkordne katmine on soovitatav väga poorsete pindade puhul. Teist korda võib katta 1 tund 

peale esimest katmiskorda. 

7. Pinna peal võib kõndida 3 tunni pärast peale katmist. Lõplikult on pärand kaitstud 12 tunni 

möödumisel. 

Katmine: Väga poorsetel naturaalsete kivide puhul +/- 10-20 M2 ühe liitri ainega. Kui põrand on selle 

tootega immutatud, siis soovitame katta põranda veel HG naturaalse kivi kaitsega (HG toode 33/34). 

Selle tootega soovitame käidavamates kohtades töödelda pindasid iga1-2 aasta järel. Tähelepanu! 

Ärge kasutage seda toodet koos ega segage tootega HG „naturaalse kivi immutusvahend“ (HG 

toode 6). Kui olemasolevat põrandat on varem immutatud mõne muu tootega, siis katsetage toodet 

kõigepealt vähenähtaval pinnal. See annab teadmise, kui palju materjal sisse imbub ja kas on vajalik 

eelmise immutusvahendi eemaldamine. 

 

HOIATUS! Hoidke toodet külmumise eest. S2- hoida lastele kättesaamatus kohas. S64- Kui toode 

sattus suhu, siis pöörduge arsti poole saamaks abi. Näidake arstile käesoleva toote pakendit või 

etiketti. 


