
           MAPECRETE STAIN 
PROTECTION 

                              Betooni, loodusliku kivi ja tsementpindade  kaitsev ahend; 
vett-tõrjuv ja plekkide vastane hüdro-õli; 

modifitseeritud orgaaniliste polümeeride vesilahus.       
 
 
KASUTUSALAD: 
Mapecrete Stain Protection vähendab tunduvalt 
õlide- ja vesilahuste imbumist  betooni, tsementpinda  
ja looduskividesse, kaitseb  määrdumise ja plekkide 
tekkimise eest. Imendub ka vähese poorsusega 
pindadesse, ei moodusta kilet ja ei muuda pinna 
esialgset välimust. 
KASUTAMISE NÄITED: 
• Tavalise ja poleeritud betooni kaitseks; 
• Tööstuste, kaubakeskuste, toiduainete ladude jne 

betoonpõrandate kaitseks; 
• Terrazzo stiilis põrandate, plaatide ja telliste 

kaitseks; 
TEHNILISED OMADUSED: 
Mapecrete Stain Protection on ühekomponentne 
vesialusel emulsioon, välja töötatud Mapei laboris 
betoonpinna plekkide ennetamiseks. Toode imbub 
aluspinda ja kaitseb sellega vee – ja õliseguste ainete 
sisseimbumist. On efektiivne kohtades, kus 
toiduained- õli, rasvad, kohv, joogid jm. sattuvad 
põrandale. 
MAPECRETE STAIN PROTECTION - 
• kaitseb pinda määrdumise, tolmu ja niiskuse eest 

ning kergendab oluliselt puhastamist ja 
hooldamist; 

• väldib tõusvast niiskusest põhjustatud plekke; 
• vähendab niiskuse imamist; 
• väga hea sisseimbumisomadustega; 
• ei muuda pinna värvust; 
• vesilahus, millega on kerge töötada; 
• UV   kindel, võib kasutada välistingimustes ja on 

keskkonnasõbralik. 
 

TÄHTSAD NÕUANDED: 
 
• Mitte kanda tolmusele, murenenud või õhukesele 

pinnale;  
• MAPECRETE STAIN PROTECTION’i  ei tohi 

kanda õlisele, määrdunud, niiskele või 
puhastamata pinnale; 

• Mitte kanda lõplikult kuivamata betoonile. 
Aluspinna ettevalmistus: Kaetavad pinnad peavad 
olema absoluutselt kuivad ning puhtad, õli- ja 
rasvavabad. Uus betoon peab olema lõplikult välja 
kuivanud. 
Pealekandmine:  MAPECRETE STAIN 
PROTECTION  tuleb pinnale kanda õhuvaba 
pritsiga, pintsli või harjaga. Kuivamisaeg sõltub 
aluspinna poorsusest (tavaliselt 2-4 tundi sõltuvalt  
 

 
 
ümbritsevalt keskkonnast). Lõplik toote efektiivsus 
ilmneb 24 tunni pärast. 
 
PUHASTAMINE: 
Töövahendid ja –riided puhastada koheselt veega, 
kõvenenud jääke saab eemaldada vaid mehaaniliselt. 
KULU: 
100-300 g/m² kihi kohta sõltuvalt betooni poorsusest.  
 
PAKEND:  25 kg kanister;  
 
LADUSTAMINE:  Mapecrete Stain Protection säilib 
ladustamisel 12 kuu jooksul originaalpakendis 
temperatuurivahemikus  +10°C kuni +30°C. 
 
TOODE KUTSEGA EHITAJALE  
 
TEHNILISED ANDMED: 
Toote omadused: 
Kauba vorm:     vedelik 
Värvus:     läbipaistev 
Tihedus:     1,0 g/cm3 

pH:                  8 
Säilivus:                                          12 kuud originaalpakendis 
Terviseohtlikkus eeskirja 1999/45 EC järgi:   Pole 
                           Tutvuda toote kasutusjuhistega   
Kasutamise tingimused: 
Õhutemperatuur pealekandmisel:  +10°C - +30°C 
Täielikult ekspluateeritav:   24 tunni pärast 
                
Katte  omadused:  katmata  kaetud 

Imavus õlisse kastmisel (%)  Mapecrete Stain 
Protection-ga 

 EN 13580  1,20  <0,35 
 
Kapillaarne imavus  0,90  <0,25 
 EN 13057               
 
HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja 
soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste ja 
pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad toote 
kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet kasutada, peab 
veenduma selle otstarbekuses antud olukorras ja igal juhul 
on kasutaja ainuisikuliselt vastutav toote õige kasutamise eest 
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