
 

 

COTTO IF 110 

Oldószer bázisú póruskitöltı impregnálószer 

• Tökéletesen lezárja a porózusos padlók és függıleges felületek pórusait. 
• Nagyon hatékony az olajjal, itallal, vízzel és a szennyezıdésekkel szemben, 

mivel mélyen impregnálja a porózusos felületeket. 
• Nem módosítja a felület eredeti szépségét. 
• Nagyon hosszú hatás (12 év). 

Jellemzık 
Összetétel: oldószer bázisú 
Felület: márvány, terrakotta, homokkı, beton, nem mázas kerámia, 

porózusos gres felület, stb. 

Alkalmazási mód 
A termék felhordható a kezelendı felületre kefével, moppal, vax felvivıvel és 
permetezıvel. 
Padlók esetében a legjobb hatás elérése érdekében végezzen elızetesen alapos 
tisztítást Terso-val. Ha korábban bevonat volt a felületen, akkor távolítsa el azt 
Straik Nr rétegeltávolítóval. Új terrakotta padlófelületen megjelenı sókiválásokat 
távolítsa el az AT 100 vagy a Decalc termékkel. Az alaptakarítás után öblítse a 
felületet és hagyja teljesen megszáradni azt. Vigyen fel egy kevés mennyiséget a 
Cotto I.F. 110 termékbıl. A felület 4 óra alatt szárad meg. Ha szükséges, távolítsa 
el a padlófelületrıl a felesleges vegyszert egytárcsás súrológép használatával 
(piros vagy fehér pad). Várjon 24 órát, mielıtt vízcsepp teszttel ellenırizné az elsı 
réteg hatékonyságát. Amennyiben szükséges, vigyen fel egy második réteget. 
 

  

Hígítás 
Töményen használandó. 
Kiadósság: általában: kb. 25 ml/m2, terrakotta felületen: kb. 50 ml/m2 

Fizikai adatok 
Megjelenés: színtelen, átlátszó folyadék 
Illat: - 
pH: n.a. 
Aktív hatóanyag tartalom: 8% 
Relatív sőrőség: 0,813 g/ml 

 

 

 
Padozatápolás 2. lépése: 

padló felületkezelése 
 

Összetétel 
Sziloxán bázisú impregnálószer. 

Figyelmeztetések 
R10 - Kevésbé tőzveszélyes. R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyag-
nak a légutakba beszívása) esetén tüdıkárosodást okozhat. S2 - Gyermekek 
kezébe nem kerülhet. R66 - Ismételt expozíció a bır kiszáradását vagy megrepe-
dését okozhatja. S13 - Élelmiszertıl, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20 - 
Használat közben enni, inni nem szabad. S46 - Lenyelése esetén azonnal orvos-
hoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg 
kell mutatni. 
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. 

 



 

 

COTTO IF 110 

Oldószer bázisú póruskitöltı impregnálószer 

Megjegyzés 
A termék kiválóan alkalmas homokkı, mészkı és természetes kıfelületek vízhat-
lanná tételére. Érdemes permetezıvel kijuttatni azt a felületre, mivel így jelentı-
sen csökkenthetı a szükséges mennyiség. 24 óra elteltével szabad felvinni a 
második réteget. 

Fontos: a termék használata zárt helyiségben csak állandó szellıztetetés mellett 
lehetséges. 

Kiszerelés 
Karton doboz (5 liter x 4 db) 

Engedélyek, regisztráció 
Regisztráció: OKBI-VABO/279/2006 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


