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Ochrona i pielęgnacja kamienia
Powierzchnie polerowane: marmur, granit, gresy
Okładzina z kamienia naturalnego jest cenną inwestycją. Jeśli nie jest
chroniona i pielęgnowana, kamień szybko robi się matowy i nieładny. Aby temu
zapobiec opracowaliśmy wyjątkowo prosty, lecz bardzo skuteczny system
pielęgnacji, który doskonale sprawdza się od wielu lat.
Regularna pielęgnacja powoduje pogłębienie koloru co w znacznym stopniu
poprawia wygląd kamienia. Ponadto zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci,
wspomaga ochronę kamienia przed zaplamieniem.
1. Mycie powierzchni przed impregnacją podstawowym środkiem czyszczącym
HMK R-55; usuwa smugi cementu, brud budowlany, stare środki
pielęgnacyjne. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć z wodą w
stosunku 1:3 do 1:10, rozprowadzić po powierzchni, poddać działaniu ok. 10
minut, następnie zetrzeć gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. Przed
dalszymi zabiegami powierzchnia musi być sucha i naturalnie chłodna, w
przypadku podłogi ewentualne ogrzewanie podłogowe wyłączone. Wydajność
z 1 litra ok. 20 m2.
2. Impregnacja – trwała ochrona kamienia przed plamami, wodą, tłuszczem
specjalnym środkiem impregnującym na bazie silikonu HMK S-34N. Nie
rozcieńczać z wodą, nakładać wałkiem, gąbką lub pędzlem, tam gdzie środek
jest mocno wchłaniany (np.: polerowany marmur) zabieg powtórzyć i
pozostawić działaniu ok. 24 godz. Powstające ewentualnie w trakcie pracy z
nadmiaru środka mokre plamy usuwać gąbką lub szmatką. Nie chodzić po
mokrej powierzchni. Wydajność z 1 litra ok. 25 m2.

3. Bieżąca pielęgnacja – szlachetne mydło do kamienia HMK P-24 (produkt
naturalny). Poprzez regularne stosowanie podłoże staje się ładniejsze,
następuje pogłębienie struktury kolorów, powierzchnia staje się odporniejsza
na różne plamy i jest łatwiejsza w pielęgnacji. Stosowanie; ok. 60 gram na
wiadro ciepłej wody do mycia.
4. Utrzymanie połysku – po 5-6 ciu myciach z dodatkiem HMK P-24, umyć
powierzchnię dodając do wody środka HMK P-19 (ok. 200 gram na wiadro
ciepłej wody), po wyschnięciu froterować lub przetrzeć miękką szmatką.
Następnie wracamy do mycia z dodatkiem mydła HMK P-24.
Środki do pielęgnacji działają hamująco na ślizganie się. Zostały
przetestowane pod tym kątem przez UNDER WRITERS LABORATORIES INC w
USA i zostały zakwalifikowane jako odporne na ślizganie. Stosowanie w/w
środków nie nasuwa obaw zdrowotnych, mogą być stosowane w kuchniach,
jadalniach, łazienkach itp.
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