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Produs sigilare
piatră Cura SI 90
(Steinsiegel Cura SI 90)

> incolor, protecţie îndelungată
> rezistent la intemperii, nu se pătează
> împrospătează aspectul-culoarea şi structura

Produs-proprietati
Produs gata preparat, fără solvenţi, conţinut redus de  
aromate, pentru protecţia suprafeţelor absorbante din piatră
naturală sau artificială. Patrunde în porii pietrei şi realizează
o peliculă de protecţie cu apect lucios în şi pe suprafaţă cu
efect de “împrospătare” uniform şi de adâncime.
În acest fel suprafaţa devine mai puţin sensibilă şi se
întreţine mai uşor.

Utilizare
La interior şi exterior (zone acoperite), pentru protecţia şi
îmbunătăţirea aspectului, a culorii şi a structurii suprafeţelor
din piatră. Se obţine aşa numitul “efect de umed”, de
proaspăt.

Date privind produsul
Livrare:
Bidon plastic 1 l
Depozitare: cca. 36 luni, în mediu uscat şi răcoros, în
ambalaje originale, nedesfăcute.

Caracteristici tehnice
Consum: 1 litru pentru cca. 10 m²Densitate: cca. 0,83
g/cm³Aspect: lăptosTemperatura de lucru: 5°C-25°CTimp
de uscare: cca. 60 minute

Prelucrare suport
Scule recomandate: pensule, trafalet cu blăniţă.
Suportul: Se poate aplica pe toate suprafeţele absorbante 
de piatră naurală sau beton, de ex. granit, piatră de calcar, 
gresie, plăci de pavaj alei, plăci din beton, beton spălat şi 
altele. Nu se aplică pe suprafeţele polizate sau fin şlefuite 
precum şi pe suprafeţele “arse” – Klinker, Cotto şi alte tipuri 
de plăci ceramice. Se aplică condiţionat pe suprafeţe cu 
trafic intens - ex.spaţii comerciale sau la exterior. Când se

aplică la exterior, umiditatea ascensională sau cea care se
poate infiltra prin fisuri existente în partea superioară, poate
pătrunde în spatele peliculei de protecţie şi poate
păta/decolora suprafaţa şi chiar desprinde pelicula.
Din această cauza, cand se utilizează la exterior, este bine
ca zona să fie acoperită şi să se faca încercări de probă.
Mod de lucru: Produsul se aplică pe suprafaţă în strat
continuu şi uniform folosind numai pensule şi/sau trafalet cu
blănţă curate, astfel încât să nu rămână urme de spumă sau
“ochiuri”. Tehnica este similară cu cea de la impregnare.
Durata de protecţie se apreciază ca fiind de mai mulţi ani la
interior şi, în funcţie de condiţii, de cca. 1 an la exterior.
Produsul nu se îngălbeneşte şi rezistă la sare presarată.
Când este cazul, după o curăţare prealabilă, se poate aplica
direct, un nou strat.
Indicaţii speciale: 
Suprafeţele care urmează să fie tratate, trebuie să fie curate
şi foarte bine uscate. În cazul plăcilor montate în pat gros,
timpul de uscare poate să ajungă chiar până la 3 luni.
Pelicula de protecţie este eficientă şi durabilă dacă nu există
umiditate în suport, altfel există riscul de a se desprinde.

Indicatii importante
Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce
priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea
ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata
accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii
Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea,
masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu
obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare
specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare
ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La
indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare,
are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului ( daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu
personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


