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PREVENT 2 PIETRA 
 
PAKKAUSKOOT 
     
12 x 1 litra       4 x 5 litraa    
    
  
Tilauksesta myös isompia  
pakkauskokoja teollisuuskäyttöön. 

 

 
 

PREVENT 2 PIETRA KOOSTUMUS  
 

Tuote sisältää silaaneja/siloksaaneja ja fluorattuja 
kopolymeerejä vesialkoholi-seoksessa. Ei sisällä 
silikoneja. Tämä koostumus antaa tuotteelle 
kaksoisvaikutuksen, suojaus kosteutta ja vesi- sekä 
rasvapohjaista likaa vastaan. 

 

PREVENT 2 PIETRA SOVELTUVUUS 
 
Tuote soveltuu marmorin, graniitin, travertiinin, 
liuskekivien ja muiden luonnonkivilaatujen sekä 
klinkkereiden ja mosaiikkibetonien suojaus-
käsittelyihin vesi- ja öljypohjaista likaa sekä tahroja 
vastaan. Tuotetta voidaan käyttää sisällä ja ulkona. 

 

PREVENT 2 PIETRA OMINAISUUKSIA  
 
Tuote antaa materiaalille näkymättömän suojan vesi- ja 
öljypohjaisen lian ja nesteiden imeytymistä vastaan. 
Suojauskäsittely sallii rakenteen normaalin 
hengittämisen.  
Se säilyttää materiaalin luonnolliset värit. Prevent 2 
Pietra kestää hyvin ultraviolettisäteilyä eikä muuta kiven 
värejä. 

 
Muodostuttuaan suojaus on kemiallisesti hyvin inerttinen 
ja sietää hyvin normaalien pesuaineiden sekä 
ilmansaasteiden rasitusta. 
Käsittely ei suojaa kalkkipitoisia materiaaleja happojen 
syövyttäviltä vaikutuksilta. 
 
Käsittely kuivaa hyvin nopeasti. 1-2 tunnin kuluttua 
materiaalin pintaan voidaan tehdä tarvittaessa 
viimeistelykäsittely eli vahaus (BASE + WOPLUS). 



Erikoissi ivousalan ammatti lainen  

 

Beretta Palvelut Oy    I    Opastinsilta 10, 00520 HELSINKI     I     Puh. 0108 333 933 

beretta@beretta.fi     I      www.beretta.fi 

 

Suojaus kuitenkin saavuttaa täydellisen tehonsa 24 
tunnissa. 

 
Käsittely on poistettavissa pesemällä pinta 
isopropanolilla tai etyylialkoholilla. 

 

PREVENT 2 PIETRA KÄYTTÖOHJEET  
 
Sekoita hyvin ennen käyttöä. 
Annostele sellaisenaan. Levitä pehmeällä kankaalla, 
mopilla, maalitelalla tai kevyesti sumuttamalla. Levitä 
ainetta tasaisesti koko pinnalle. Annostelu tehdään 
puhtaalle kuivalle tai melkein kuivalle pölyttömälle 
pinnalle. Jos materiaalissa on samea pinta käsittelyn 
kuivumisen jälkeen, on suositeltavaa poistaa se 
kuivalla kankaalla pyyhkäisemällä tai 
lattienhoitokoneella kuivalla pehmeällä laikalla. 
Työskenneltävä yli +10C lämpötilassa. 

 
Annostelu: Käyttömäärät ja levityskerrat riippuvat 
suojattavan materiaalin huokoisuudesta ja imukyvystä. 
Todella huokoisille materiaaleille (esim. hiekkakivi) 
annostellaan 2-3 kertaa. Normaalisti 1-2 
annostelukertaa riittää. Uusi annostelu tehdään aina 
kuivuneelle pinnalle. Riittoisuus riippuen kivipinnan 
huokoisuudesta 5-12 m2 per litra. 
 
Uusia tai tuntemattomia materiaalia käsiteltäessä on 
suositeltavaa testata riittävä annostelukertojen määrä 
ennen työn aloittamista. 
 
Tuotteella ei ole vaarallisuudesta kertovaa 
varoitusmerkkiä.  
 
Turvalausekkeet: S2 Pidettävä lasten 
ulottumattomissa. S7 Astia on pidettävä tiukasti 
suljettuna 

 

PREVENT 2 PIETRA HUOLTO  
 
 Käytä säännöllisessä puhdistuksessa neutraalia 

suositeltavaa pesuainetta. Gealin CB 90 on neutraali 
alkoholipohjainen yleispesuaine joka soveltuu kaikkien 
käsiteltyjen lattiamateriaalien hoitoon. 

 
Peruspuhdistuksissa käytetään voimakkaampaa 
pesuainetta, esimerkiksi DETERJET. 
Peruspuhdistuksen jälkeen käsittely on aina uusittava. 


