
Нейтральний засіб для просочення затирки, 
абсорбуючої плитки, теракоти та неполірованого 
природного каменю, наприклад, мармуру, 
граніту, сланцю, вапняку тощо.

•  Проникає у поглинаючі поверхні

•  Створює на поверхні покриття, що не пропускає бруд

•  Зберігає вигляд поверхні

•  Розчин готовий до використання

Рідкий захист поверхні, який проникає в абсорбуючі основи, 
створюючи покриття, що захищає від бруду, не змінюючи 
зовнішній вигляд поверхні. Деякі види природного каменю 
можуть отримати трохи глибше забарвлення. 
Утворений захисний шар стійкий до забруднень і бризок, 
наприклад, кави тощо.

7360 tile sealer упакований в 0,5-літрові пляшки.
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Застосування
Затирка
Поглинаюча плитка, 
теракота
Неполірований природній 
камінь, такий як мармур, 
граніт, сланець, вапняк 
тощо.








Опис продукту
Рідка речовина для захисту поверхні.

Технічна характеристика

Час висихання (в залежності від температури):  4-6 год.

Рекомендована робоча температура/зберігання: 10-20°C

Споживання:  1 літр на 6-20 м2
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Застосування
Нейтральне просочення плитки.

Типи основ
Для використання на затирці, абсорбуючій плитці, теракоті та 
неполірованих натуральних каменях, таких як мармур, граніт, 
сланець, вапняк тощо.

Підготовка основи
Поверхня повинна бути чистою, сухою, без бруду, жиру, 
масла, воску та будь-яких інших засобів, що можливо 
застосовуються на поверхні. Затирка та очищення повинні 
бути виконані щонайменше за 2 дні до початку просочення.

Виконання роботи
Нанесіть 7360 tile sealer на поверхню віскозною тканиною, 
валиком або м'яким пензликом. Важливо, щоб 7360 tile sealer 
рівномірно та однорідно розподілити по всій поверхні. 
Наносити в різних напрямках, щоб уникнути слідів у вигляді 
смуг та ліній. На сильно поглинальних поверхнях нанесіть 
відповідно багато 7360 tile sealer, тому що подальше 
нанесення/виправлення не буде можливим. Будь-який 
надлишок нанесеного 7360 tile sealer повинен бути видале-
ний з поверхні тканиною через 5-10 хвилин.
Інструменти промити водою одразу після використання.

Рекомендується спробувати на невеликій частині поверхні 
перед її повним покриттям.
При просоченні поверхня матиме вологий вигляд, який 
висохне та зникне через 2-3 дні.

Після закінчення цього часу можна повернутися до щоденно-
го миття за допомогою засобу mira 7230 ceramic wash.

Умови праці
Не містить складників, для яких вимагається маркування 
відповідно до Регламенту REACH (ЄС) 1272/2008. 
Необхідно дотримуватися звичайних умов безпеки щодо 
поведінки з хімічними речовинами. Додаткова 
інформація – див. Паспорт безпеки.

Паковання
Пластикові пляшки об'ємом 0,5 л

Зберігання і транспортування
Зберігати та транспортувати при температурі вище 0°C, в 
прохолодних умовах. В оригінальному та невідкритому 
пакованні продукт зберігає технічні характеристики 
протягом щонайменше 3 років від дати виробництва.

Продаж
Продукти mira продаються у вибраних салонах плитки та 
гуртових магазинах будівельних матеріалів.




