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MARMO BARRIER    
 
 
Pakkauskoot: 
1 ltr PE muovipullo – pakkauksessa 12 pulloa 
 5 ltr PE muovikanisteri - pakkauksessa 4 kanisteria 
 

 
Irtotuotteiden teolliset pakkaukset toimitetaan 
pyydettäessä. Kaikki pakkaukset ovat lain mukaisia. 

 

 

KEMIALLINEN KUVAUS 
 

Vesipohjainen emulsio joka sisältää modifioituja 
siloksaanipolymeerejä. Ei sisällä liuottimia. 

 

TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 

Kosteutta, öljyä ja likaa hylkivä tuote kivilattioille, jotka on 
tehty luonnon- tai keinotekoisesta kivestä ja joiden 
imukyky (huokoisuus) on alhainen. Tuote soveltuu 
erityisesti kiillotetun marmorin, graniitin suojauskäsittelyyn. 
 

 

TUOTTEEN OMINAISUUDET 
 

Marmo Barrier kyllästää kiven tehokkaasti kosteutta 
hylkiväksi sekä suojaa kiven pinnan vaikeata likaa ja 
tahroja hylkiväksi. Käsittely ei muuta kiven luonnollista 
ulkonäköä. Käsittely ei muuta alkuperäisen materiaalin 
vesihöyryjen läpäisevyyskykyä (hengittäminen). Siitä ei jää 
minkäänlaisia myrkyllisiä jäämiä käsitellyille pinnoille.  

 
Koska Marmo Barrierin sisältämät polymeerit kiinnittyvät 
materiaalin pintaan (pinta-aktiivinen aine) se saattaa 
hävitä materiaalista, jos pintaa puhdistetaan päivittäin 
pesuaineilla. Siksi suosittelemmekin, että pintakäsittely 
uusitaan aika ajoin (kerran tai kaksi vuodessa). 
Uusintakäsittely on tarpeellinen, koska se uudistaa ja 
palauttaa kiven pinnan tahroja ja öljyä hylkiväksi. 
Käsittelyn vettä hylkivä vaikutus on erittäin pitkäaikainen. 
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KÄYTTÖOHJEET Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Tuotetta levitetään 
ainoastaan kuiville, puhtaille pinnoille. Sammuta 
lattialämmitys edellisenä päivänä. Huolehdi tehokkaasta 
ilmanvaihdosta. Vältä myös ihokosketusta ja roiskeita 
silmiin. 
Tuotteen voi levittää sumuttamalla ja samanaikaisesti 
levittämällä, maalipensselillä tai -telalla, pehmeällä liinalla 
tai tupolla. Tuotetta levitetään tasaisesti koko käsiteltävälle 
pinnalle.  
Noin 5 minuuttia annostelun jälkeen imeytymätön tuote 
poistetaan imeyttämällä se pehmeään imukykyiseen 
liinaan. Tuotteen kuivumisen (2-4 tuntia) jälkeen voidaan  
käsitellyn pinnan kirkkautta lisätä hankaamalla sitä 
pehmeällä liinalla tai tupolla tai lattianhoitokoneella ja 
pehmeällä laikalla (valkoinen). Tuotteen riittoisuus riippuu 
käsiteltävän kivimateriaalin huokoisuudesta. Yleensä  
1 litra tuotetta riittää 15-40 m²:n  käsittelyyn.  
Yleensä yksi annostelukerta on riittävä.  

 

FYSIKAALIS-KEMIKAALISET OMINAISUUDET 
 

ph: (20°C): 10,4 
Ominaispaino (20°C): 1,005 g/cc 
Kuiva-aine pitoisuus: 2-5 % 
Olomuoto ja väri: kirkasta nestettä 
Haju: eetteri 

 

VAARALLISUUS Varoitusmerkki: - 
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä myrkylliseksi.  
Astia on pidetttävä suljettuna.  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

 
Tuotteesta on tarvittaessa saatavilla EU:n direktiivin 
91/155 mukainen käyttöturvallisuustiedote, jossa on 
lisätietoja tuotteen myrkyllisyydestä ja vaarallisuudesta. 

 

VUODOT JA TAHRAT Jos tuotetta roiskuu tai sitä pääsee vuotamaan, se on 
peitettävä ja poistettava inerteillä tai sahanpurulla. Tuote 
hävitetään erikseen myrkyttömänä, vaarattomana 
jätteenä. 

 
 

 

 


