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CT 49 TONALIZZANTE NF 
nuova formulazione 

OLJE IN VODOODBOJNA GLOBINSKA ZAŠČITA Z MOKRIM IZGLEDOM  

 
OPIS 
CT 49 TONALIZZANTE NF je dolgotrajna globinska zaščita s pridobitvijo »mokrega videza« pred vpojnostjo vode, olj 
in ostalih nečistoč. Zaščitena površina pridobi »moker videz« – poveča se naravna obarvanost, struktura kamnine je 
izrazitejša. Na starejših obrabljenih površinah (brez politure), mokri videz dobro nadomešča s časom izgubljeno polituro. 
Uporaba CT 49 TONALIZZANTE NF omogoča:  
Parapropustnost zaščitenih površin – Odpornost na UV žarke – Enostavno uporabo – Hitro polimerizacijo in sušenje – Ne 
tvori neestetskih površinskih filmov – Enostavno vzdrževanje zaščitenih površin  

 
ZNAČILNOSTI  
Videz: tekočina                                                                  Vnetljivost: vnetljivo 
Barva: jantarna                                                                  Vrelišče: začetek 78,5 – 99,5 ºC 
Vonj: karakterističen                                                          Topnost: v raznih organskih topilih 
Filmotvorno: ne                                                                UV žarki: odlična odpornost                                                       

 
UPORABA 
CT 49 TONALIZZANTE NF  je dolgotrajna globinska zaščita pred vpijanjem vode, olj in ostalih madežev za notranje in 
zunanje kamnite površine kot so: graniti ( žgani, žagani in brušeni ), marmor ( predvsem barvani – temnejši ), 
porfido, skriljavec, gnajs, peščenjak, ardezija, travertin, tuf, prodnjaki, cotto, opeka, aglomerati in teraco. 

NAVODILA ZA UPORABO  
Proizvod nanašamo na očiščene suhe površine z razpršilcem pod nizkim pritiskom, čopičem, mopom ali krpo. Pri 
nanašanju s čopičem ali mopom, proizvod nanašamo počasi, da se izognemo penjenju ali progavosti. Morebitne viške 
preparata odstranimo s ponovnim nanosom preparata ročno (krpa navlažena s preparatom, odbrisavanje in poliranje) ali 
strojno (enokolutni stroj – filc ali krpa). Stopnja pričakovane zaščite je dosežena v 24 urah. Proizvod nanašamo pri 
temperaturi od 5-25°C. Ne ščiti površin pred močnimi kislinami. Globinsko zaščito ponoviti po 3-6 letih, odvisno od 
uporabe površin. 

POZOR: Uporabljajte samo plastične posode, ki so odporne na topila. Tesnila razpršilcev, HVLP in airless pištol, morajo 
biti odporna na topila. 

 
PORABA 
Poraba sredstva CT 49 TONALIZZANTE NF je 1 liter / 6-12 m² , odvisno od poroznosti materiala. 

OPOZORILA 
Dražilno. Izogibati se vdihavanju plinov, stiku s kožo in očmi. Pri delu s proizvodom uporabljati zaščitno obleko, rokavice, 
očala in zaščitno masko. Pred uporabo preučiti varnostni list. 

RAZLITJE 
V primeru naključnega razlitja absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo ali mivko. Nato z vodo izprati prizadeto površino 
in materiale. Prezračiti prostor. 

EMBALAŽA 
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov, plastenke po 500 ml. 

VARNOSTNA OPOZORILA 
R11 - Lahko vnetljivo. 
R36 - Draži oči. 
R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. 
R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. 
S2 - Hraniti izven dosega otrok. 
S7 - Hraniti v tesno zaprti posodi. 
S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
S18  - Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.  
S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. 
S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi. 
S26 - Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S33 - Preprečiti statično naelektrenje. 
S37 - Nositi primerne zaščitne rokavice.  
S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. 
S51 - Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 

 
Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je 

proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in 
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni. 
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