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Ochranný spár 
 

Kat.č.. velikosti kontejnerů obal Internat. znamení EAN 

2802 0,2 l 6 Stück FG02 4002849002944 

 

 na v�echny spáry vyplněné cementovým materiálem 

 nedochází ke změnám povrchu a barvy  

 chrání před proniknutím zneči�tění v�eho druhu 

 
 

 

Rozsah pou�ití: Lze aplikovat ve vnitřním i venkovním prostoru. Patina-Fala
®
 Ochranný spár 

(Ochranný prostředek na spáry) je dokonalou ochranou na v�echny spáry vyplněné 

cementovým materiálem, jako jsou pru�né spáry, spáry pou�ívané u přírodního kamene a 

rovně� spáry s pou�itím nanotechnologie u glazovaných obkladů a mozaiky. Není vhodný u 

spár tvořených epoxidovou pryskyřicí. Spáry získají ochranu vůči olejům, mazivům a 

v�eobecnému zneči�tění. Bez problémů lze odstranit nejrůzněj�í zneči�tění povrchů. 

Skladování a přeprava: Neskladujte a nepřepravujte v mrazu. 

Spotřeba: 0,2 l vystačí: u mozaiky do cca 20 x 20 mm na cca 5 - 10 m2 nebo na cca 30 - 50 

bm. spáry podle �ířky spáry a materiálu na spárování. 

Návod ke zpracování: Před o�etřením spáry ochranným prostředkem na spáry Patina-Fala
®
 

Ochranný spár se musí podklad a spáry vyčistit a nechat uschnout. Patina-Fala
®
 k tomu nabízí 

vhodné přípravky. Láhev dobře protřepejte. Ochranný prostředek na spáry Patina-Fala
®
 

Fugenschutz naneste v silné vrstvě �tětcem na spáry. Po uplynutí doby působení v délce cca 5 

- 10 minut se v�echny zbytky, které se je�tě ve spáře nebo na obkladech nachází, odle�tí 

savou tkaninou bez zanechání �mouh a zbytků. Důle�ité: Ochranný prostředek na spáry nesmí 

během doby působení na povrchu obkladu zaschnout. Plný účinek ochranného prostředku na 

spáry Patina-Fala
®
 Ochranný spár se dostavuje po 24 hodinách.  

List Slo�ek: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,, impregnační. 

Dodatečný pokyn: Na bě�né udr�ovací či�tění pou�ívejte podle druhu povrchu přípravek 

Patina-Fala
®
 Čistič jemné kameniny. 

 

 
 

 

V�echny výrobky systému Patina-Fala
®
 lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala

®
 

garantuje nejvy��í kvalitu. Na �kody způsobené �patnou aplikací nelze uplatňovat záruku. 

 
 

 

 

 

 

 

 


