
Neutralny środek do impregnacji fug, chłonnych 
płytek, terakoty i niepolerowanego kamienia 
naturalnego, np. marmuru, granitu, łupka, 
wapienia itp. 

•  Wnika w podłoża chłonne

•  Tworzy na powierzchni nieprzepuszczającą brudu powłokę

•  Zachowuje wygląd powierzchni

•  Roztwór - gotowy do użytku 

Płynna ochrona powierzchni, która wnika w podłoża chłonne 
tworząc chroniącą przed brudem powłokę, nie zmieniając 
wyglądu powierzchni. Niektóre typy kamienia naturalnego mogą 
uzyskać trochę głębszą barwę. Powstała warstwa ochronna jest 
odporna na zabrudzenia i zachlapania np. kawą itp. Plamy należy 
natychmiast usuwać nie dopuszczając do ich zaschnięcia na 
powierzchni.

7360 tile sealer pakowany jest w 0,5 liter butelki.
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Zastosowanie
■	 Fugi
■	 Chłonne płytki, terakota
■	 Niepolerowany kamień      
 naturalny jak marmur, 
 granit, łupek, wapień itp.

✔
✔
✔



Opis produktu
Płynny preparat do ochrony powierzchni.

Dane techniczne

Zastosowanie
Neutralna impregnacja płytek.

Typy podłoży
Do stosowania na fugach, chłonnych płytkach, terakocie i 
niepolerowanych kamieniach naturalnych, takich jak marmur, 
granit, łupek, wapień itp.  

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od brudu, 
tłuszczu, oleju, wosku oraz wszelkich innych środków 
ewentualnie stosowanych na powierzchni. Fugowanie 
i czyszczenie  musi być wykonane min. 2 dni przed 
rozpoczęciem impregnowania. 

Wykonanie
7360 tile sealer rozprowadzać po powierzchni wiskozową 
szmatką lub wałkiem. Ważne aby 7360 tile sealer 
rozprowadzić równomiernie i jednolicie na całej powierzchni. 
Nakładać w wielu kierunkach aby uniknąć śladów w postaci 
smug i pasów. Na powierzchniach silnie chłonnych nałożyć 
odpowiednio dużo 7360 tile sealer bo późniejsza aplikacja/
poprawki nie będą możliwe. Ewentualny nadmiar nałożonego 
7360 tile sealer należy usunąć z powierzchni szmatką po 5-10 
minutach.

Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Zaleca się wykonanie próby na małym fragmencie 
powierzchni przed jej całkowitym pokryciem.

Podczas impregnowania powierzchnia nabierze mokrego 

wyglądu, który wyschnie i zniknie po 2-3 dniach.

Po upływie tego czasu można powrócić do codziennego 
mycia środkiem mira 7230 ceramic wash.

Warunki higieny pracy

Nie zawiera składników wymagających oznakowania 
zgodnie z rozporządzeniem REACH (UE) 1272/2008. Należy 
przestrzegać normalnych warunków bezpieczeństwa 
dotyczących postępowania z substancjami chemicznymi.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki 

Opakowanie
0,5 l plastikowe butelki

Przechowywanie i transport
Przechowywać i transportować w temperaturze dodatniej, 
w warunkach chłodnych.  W oryginalnym, nieotwartym 
opakowaniu produkt zachowuje parametry techniczne przez 
minimum 3 lata od daty produkcji. 

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek i 
hurtownie budowlane.

Czas schnięcia (w zależności od temperatury): 4-6 godz.

Zalecana temperatura pracy/składowania: 10-20°C

Zużycie: 1 litr na  6-20 m2
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