
 

Tehnični podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkušenj. Zagotavljamo odlično kvaliteto izdelkov.  
Ker pa je uporaba izdelkov izven našega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za dobljene rezultate. 
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Stran 1 

 

PROSEAL: OLJE IN VODOODBOJNA ZAŠČITA ZA GRANITE 
 

Opis: 
PROSEAL je namenjen za zaščito površine na granitih tako v notranjih kot zunanjih prostorih. 

Priporoča se ga za umetne kamne, kvarcitne kamne in za materiale z različno vsebnostjo silikatov ali 

karbonatov. Zelo dobro deluje na poliranih, gladkih, peskanih in žganih površinah. 
PROSEAL deluje v mikro razpokah materiala in mu tako daje zaščito pred madeži. PROSEAL 

ne ustvarja površinskega filma in omogoča materialu, da diha. Po nanosu je možen manjši 
poudarek barve, to je odvisno od materiala. Dobro odpornost daje tudi v zunanjih pogojih. 

 
Tehnični podatki: 

Gostota pri 25 °C gr/cm3:     0,80  

Videz:       tekočina 
Standardna barva:     prozorna 

 
Količina porabe:  

Zelo je odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje za nanos na 20-30 m2. Vendar je poraba zelo 

odvisna od poroznosti kamna. 
 

Uporaba/učinek:  
 

Material Površina Rezultat 

Marmorji 
Poliran Zmeren 

Glajen / krtačen Zmeren 

Graniti 
Poliran Zelo dober 

Glajen / krtačen Zelo dober 

Eksotični graniti 
Poliran Zelo dober 

Glajen / krtačen Zelo dober 

Apnenci, peščenjaki 
Poliran Dober 

Glajen / krtačen Dober 

Teraco, betonski anglomerati 
Poliran Dober 

Glajen / krtačen Dober 

Umetni kamni 
Poliran Zmeren 

Glajen / krtačen Dober 

 
Navodila za uporabo:  

PROSEAL moramo nanesti enakomerno na suh in čist material. Prisotnost prahu, vode ali umazanije 
lahko vpliva na rezultat glede enakosti izgleda površine. Priporočamo, da se PROSEAL nanaša s 

čopičem, gobo, krpo ali razpršilko. Uporabite ustrezno količino, da jo bo material lahko absorbiral. 

Nato, čez nekaj sekund, sčistite (spolirajte) površino s čisto krpo. Preveč PROSEALA lahko ustvari 
površinsko lepljiv film, zato je potrebno odvečni PROSEAL takoj odstraniti po nanosu. 

Priporočamo, da se postopek ponovi čez 10-15 min po prvem nanosu. Protimadežni efekt se doseže 
po 24 urah od nanosa. V tem času se po pohodnih površinah ne sme hoditi. 

POMEMBNO: Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem delu površine. 
Po uporabi dozo dobro zaprite.  
  

Življenjska doba:  

Vsaj 12 mesecev pri temperaturi 18-25°C. Hranite stran od virov toplote, vlage in sončne svetlobe. 

  
Varnostna navodila:  

PROSEAL je kemični proizvod. Preberite varnostni list in navodila za embalaži pred uporabo. 
 

 


