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TEHNIČNI LIST 

 

 
OPIS IZDELKA 

T3.Terrace Care je vodoodbojna utrjevalna zaščita za zunanje površine. Primerna je za vse vrste 

kamna, klinker, granitogres, keramične ploščice in teracoto. Zaščita nudi vodoodbojnost, ki 

preprečuje vpijanje vode. S tem učinkovito zaščiti cementne fuge in zaključno oblogo.  

Izdelek nudi dolgotrajno zaščito pred mahom, algami, lišaji in izcvetanjem-izločanjem solitra 

(beli madeži). Hidrofobna zaščita se vpije v podlago in na površini ne ustvari filma, ki bi se lahko 

luščil. 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Na dobro očiščeno teraso ali balkon (še posebej dobro morajo biti očiščene fuge in morebitne 

razpoke) vlijte T3.Terrace Care neposredno na podlago in jo še posebej dobro s čopičem vtrite 

v fuge in morebitne razpoke. V razmaku ene ure postopek ponovite. Čas sušenja je odvisen 

od vpojnosti podlage in zunanje temperature. Čas končnega sušenja je približno 12 ur. Na 

manj vpojnih površinah lahko ostanejo madeži, ki se niso popolnoma vpili v podlago. Očistite 

jih lahko s terpentinom in čisto krpo ali žaganjem. T3.Terrace Care se lahko uporabi kot izdelek 

za vzdrževanje že predhodno tlakovanih površin in s tem prepreči vpijanje vode ter umazanije. 

Hkrati je dosežena zaščita pred mahom in algami. 

 

PORABA 

1 liter zadošča za približno 5 - 6 m2, odvisno od površinske obdelave. 

 

PAKIRANJE 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 16 posodami x 1 l = 16 l. 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 8 posodami x 2 l = 16 l. 

Popolnoma obnovljiva embalaža – kartonasta škatla z 4 posodami x 5 l = 20 l. 

 

VARNOSTNA NAVODILA 

Obdržite tekočino v originalni embalaži in tesno zaprto pri sobni temperaturi. Pred začetkom 

uporabe skrbno preberite toksikološki list in nalepko, kjer so izpostavljena tveganja in varnostna 

opozorila za ustrezno in pravilno uporabo posameznih zaščitnih sredstev in naprav. Vse 

informacije v tem tehničnem listu temeljijo na zanesljivih informacijah. Zaradi ne poznavanja 

vnaprejšnjega stanja vseh materialov, ki se obdelujejo in načinov uporabe izdelka, ITALIAN XS 

odklanja vsako odgovornost glede ustreznosti materialov za vsako posamezno aplikacijo. V 

izogib morebitnim težavam pred izvedbo zaščite ali čiščenjem površin, opravite preizkus na 

majhni površini. S tem se prepreči morebitno škodo. Naša odgovornost je omejena na 

garancijo kupljenega izdelka in zato zavračamo vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala 

zaradi malomarnosti ali napačne uporabe . 

 

Po uporabi produkta zatesnite posodo. Tako bo izdelek ostal uporaben približno 30 mesecev. 
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