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L11 ANTIDROP NA VODNI OSNOVI 

Vodoodporna in oljeodporna zaščita za marmor, kamen in granit 

 
A) OPIS IN PODROČJA RABE: 

Dva proizvoda združena v enem, ki impregnira in ščiti marmor, kamen in granit pred vodo in 
oljem.  Antidrop smo razvili za zaščito kamnin pred vlago in smogom – pri zunanjih delih, ter 
pred oljem, mastjo, madeži in kuhinjskimi hlapi pri notranjih delih. Še posebej je primeren 
za premazovanje zelo vpojnih materialov (terracota, quarz in ostali grobi, zelo 
vpojni materiali).   

• Z lahkoto prodira v material, ki ga mora zaščititi. Pri tem ne nastaja površinski film. 
• Dolgoročno ščiti pred vremenskimi vplivi. 
• Ne porumeni. Ne spreminja barv materiala, ki ga ščiti. 
• Dovoljuje dihanje materiala. Preprečuje nastajanje plesni. 
• UV stabiliziran. Izredna odpornost na kisel dež. 
• Ne vsebuje topil in nima neprijetnega vonja zato je še posebej primeren za uporabo v 

notranjih prostorih. 
• Preprečuje lepljenje in nastanek statične elektrike. Osnova ostane trajno čista.  

 
B) TEHNIČNI PODATKI: 

Sestava: raztopina olje odpornih polimerov na vodni osnovi 
Specifična teža: 0,89 ± 0,05. 
Barvni odtenki: brezbarven. 
Varnostni podatki: Glej strani z varnostnimi podatki. 

 
C) OBDELAVA: 

Poskrbeti moramo, da je površina, na katero sredstvo nanašamo, čista, suha in očiščena 
voska. Premaz nanašamo s čopičem ali nizkotlačnim razpršilcem. Sredstvo nanesemo v enem 
ali več slojih, kar je odvisno od poroznosti materiala, ki ga želimo zaščititi. Pred nanosom 
novega sloja počakamo, da se prejšnji osuši. Sredstvo postane popolnoma vodoodporno 6 ur 
po nanosu. 
 

D) OPOZORILA: 

a. Izdelka ne uporabljamo pri temperaturi pod +5°C. 
b. Po shranjevanju izdelka na nizkih temperaturah priporočamo, da pred uporabo izdelek 

ogrejete na 20°C. 
c. Izdelek uporabljamo v zračnem prostoru. 
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