
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi 

praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes 

negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei 

medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant 

produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. 

 

Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda, 

mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com 

 

 

Everbuild GEO-FIX Stone Protector 

Impregnantas mineraliniams paviršiams 
  

TECHNINĖ INFORMACIJA 

Aprašymas 

Natūraliam akmeniui ir kitiems mineraliniams paviršiams skirtas 

ilgaamžis hidroizoliacinis gruntas. Tinkamas granito, marmuro, klijuoto 

akmens plytelių bei kitų sunkiai įgeriamų paviršių apsaugai nuo riebalų, 

tepalų, automobilinio kuro bei kitų buitinių chemikalų. Impregnantas 

apsaugo paviršių nuo vandens įsigėrimo bei šalčio poveikio ir paviršiaus 

erozijos, taip pat dumblių ir samanų. Palengvina paviršiaus valymą bei 

ilgalaikę priežiūrą.  Geo-Fix Stone Protector impregnantas nekeičia 

apdorojamo paviršiaus spalvos ir struktūros. EverBuild Geo-Fix Stone 

Protector sudėtyje neturi sudėtyje tirpiklių – skiediklis vanduo. 

Pritaikymas: Skirtas lauko ir vidaus akmeninių, betoninių bei kitų 

mineralinių paviršių apsaugai (pvz.: akmuo, betonas bei kiti cementiniai 

paviršiai, marmuriniai, kalkakmenio, skalūno, visų rūšių plytinių bei 

terakotos paviršių ir pan.). Galima naudoti automobilių įvažiavimams, 

garažų grindims, akmeninėms terasoms, klijuotiems akmens masės bei 

kitų lauko ir vidaus paviršių apsaugai nuo drėgmės bei buitinių teršalų. 

Išeiga 

(vienam sluoksniui) 

apie 4 – 8 m² su litru vienam sluoksniui.  

Antras sluoksnis (porėtiems paviršiams) dengiamas iškarto po 

pirmo sluoksnio susigėrimo bet ne vėliau kaip po 30 min. nuo 

ankstesnio sluoksnio padengimo. 

Spalva Skaidrus skystis. 

Darbo įrankiai Teptukas, volelis, purkštuvas. 

Džiūvimo laikas 5 -7 val. mažam eismui; 48-72 val. intensyviam eismui. 

Skiediklis ir įrankių 

valymas 
Produktas paruoštas naudoti – neskiesti! Įrankiai plaunami su vandeniu 

iš karto po darbo! 

Sandėliavimas 
Impregnantas sandėliuojamas kambario temperatūroje, atokiai nuo 

šildymo šaltinių ar atviros liepsnos. 

Saugoti nuo šalčio! 

Apribojimai 

Nerekomenduojama naudoti neporėtų paviršių impregnavimui. Negali 

būti naudojamas anksčiau dažytų paviršių apsaugai. Netinka 

bituminiams ir silikoniniams paviršiams. Saugoti nuo drėgmės (lietus, 

rūkas) min. 6 val. ( 20˚C) po padengimo. Negalima dengti drėgnų ar 

šlapių paviršių. 

Pakuotės 1 L; 5 L 

Gamintojas 
EVERBUILD BUILDING PRODUCTS LTD, Site 41, Knowsthorpe 

Way, Cross Green Industrial, Estate., Leeds, West Yorkshire,  LS9OSW, 

ENGLAND 
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