
 

 

TECHNICKÝ LIST  

 RUCOSAN EPS 3716 

 
Výroba modifikovaných polysiloxánov 
 
POUŽITIE  RUCOSAN EPS 3716 je vodu a olej odpudzujúca siloxánová impregnácia, ktorá obsahuje 

špeciálne zložky zvýrazňujúce farbu pre použitie na plochy z prírodného a umelého kameňa. 
 

VLASTNOSTI  - Vodoodpudivý 
- Odpudzovač oleja a škvŕn 
- Konsolidácia 
- Vytvára viditeľný efekt perličiek 
- Veľmi penetračný 
- Vhodné pre všetky savé prírodné alebo umelé kamene ako mramor, travertín, Solnhofen 
  dosky, pieskovec, betónové bloky, terazzo, žula, cotto krytiny 
- Dobrá priľnavosť k povrchu 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE    - Vzhľad:     mliečny, biely, tekutý 
- účinná látka:    50% 

- Špecifická hmotnosť pri 20 °C:  cca. 1 g/cm³ 
 

POUŽITIE  V závislosti od nasiakavosti podkladu sa RUCOSAN EPS 3716 používa neriedený alebo ho možno riediť 
vodou až do pomeru 1:1. RUCOSAN EPS 3716 preniká do povrchu, je vodoodpudivý a zároveň 
zintenzívňuje farbu bez tvorby lesklého efektu. Povrchy pôsobia farebnejšie a sviežejšie – „mokrý 
efekt“. 

 Odolnosť voči vode znižuje citlivosť povrchu, do značnej miery zabraňuje vzniku škvŕn a uľahčuje 
údržbu. 

 
Na dodanie lesku povrchov stien a podláh, schodov, vstupných priestorov, terasám pri nevýraznom 
a bezfarebnom vzhľade . Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.  
 
Ošetrovaný povrch musí byť úplne suchý a čistý. Produkt vždy vyskúšajte  pred použitím na nenápadnej 
ploche. Rovnomerne naneste primerané množstvo RUCOSAN EPS 3716 čistou kefou, valčekom alebo 
plátnom. Na vysoko savých povrchoch môže byť potrebné tento postup zopakovať po piatich 
minútach. Výrobok by mal kameň ošetriť bez toho, aby na povrchu vyschol. Menej savé povrchy možno 
bude potrebné utrieť utierkou. 

 
SKLADOVANIE  Pri skladovaní pod 0 °C môže produkt stuhnúť. Po zahriatí na 20 - 25 °C môže byť výrobok znovu použitý 

bez toho, aby sa museli prijať ďalšie opatrenia. Ak sa uchováva pri teplote vyššej ako 40 °C, produkt sa 
môže oddeliť alebo sedimentovať. Po ochladení na 20 – 25 °C a dôkladnom premiešaní je produkt 
možné bez problémov znova použiť. 

 
Obsah balenia nesmie byť vystavený vlhkosti ani ponechaný dlhší čas otvorený. Môže dôjsť 
k nenávratnému poškodeniu produktu. Po použití balenie pevne uzavrite! 

 
UPOZORNENIE  Vyššie uvedené odporúčania sú založené na komplexných štúdiách a praktických skúsenostiach. 

Neručia však za vlastnícke práva tretích osôb a legislatívy iných krajín. Používateľ by si mal sám 
vyskúšať, či je produkt a aplikácia vhodná pre konkrétne účely. 
Predovšetkým nezodpovedáme za oblasti a spôsoby použitia, ktoré neboli deklarované písomne. 
Podmienky pre označovanie a ochranné opatrenia je možné získať z príslušnej Karty bezepečnostných 
údajov. 


