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Finalit Nr. 21 
Fixativní penetrace 
 

Vlastnosti: 

- Příprava pro silně savé materiály. 
- Příprava materiálu před spárováním a při podlahovém topení.  
- Působí silně protiskluzně. 
- Pro uzavření porézních ploch u leštěného i neleštěného kamene. 
- Zvýrazňovač barev. 
- Hloubkový základ a spojovací můstek u fasád a betonu. 
- Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát! 
- Používat neředěný! 1 litr až na 100 m2, podle savosti podkladu. 

              
 

Oblasti použití: 

Mramor, žula, umělý kámen, keramika, Cotto, cihla, kabřinec, Solnhofenský kámen, vápenec, 
beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka, dřevo, sklo, ušlechtilý kov.  
 

Před zahájením prací: 

-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru 
hodinových ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 

-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, 
která je odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit 
transparentním silikonem tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním 
čištěním. V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) 
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou 
nesmáčivý (voda vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 
 

Návod k použití: 

-  Obsahuje pryskyřice – Pozor! Neaplikovat samostatně – vždy musí následovat aplikace některé 
Finalit-impregnace! 

- Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla!  
- Teplota v prostoru musí být větší než +10°C!  Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a 

suchý! 
-  Všeobecně platí: Nanést co nejtenčí stejnoměrnou a rovnoměrnou vrstvu mopem Lasička nebo 

válečkem s nízkým vlasem (4 mm) a v případě potřeby ihned setřít přebytky měkkým froté 
hadrem! Pro zvýraznění barvy u silně savých materiálů aplikovat 2x (mezi nátěry penetrace 
schnutí 1 hodina). 

- Doba schnutí minimálně 60 minut. Poté aplikovat některou Finalit-impregnaci. 
 

Informace o produktu 
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Leštěné materiály: 
Při aplikaci na leštěné materiály nanést Finalit Nr. 21 na čistý a suchý povrch a případné přebytky 
ihned setřít. Nechat 1 hodinu zaschnout a poté plochu přeleštit jednokotoučovým strojem s bílým 
padem. Poté aplikovat některou Finalit-impregnaci a opět po zaschnutí přeleštit 
jednokotoučovým strojem s bílým padem. 
 

 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  bezbarvá tekutina 
pH-hodnota: nelze určit 
Spotřeba: 1 litr na cca 100 m2 dle savosti podkladu. 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l - plechová nádoba 
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
 

 

Bezpečnostní opatření: 

Používat ochranné brýle. Používat ochranné rukavice při choulostivé pokožce. Uchovávat 
odděleně od potravin, nápojů a krmiva. Při práci nejíst a nepít. Znečištěný a potřísněný oděv ihned 
svléknout. 
Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchnout velkým množstvím vody, při přetrvávajícím 
podráždění vyhledat lékaře. Při správném použití nehrozí žádné toxikologické nebezpečí. 
Všeobecně není produkt nebezpečný pro vodní organizmy, nesmí být ovšem přesto vléván do 
vody nebo kanalizace. Dbát také na všechna upozornění v bezpečnostním listu produktu. 
 
 
 

Ukázky realizací: 

   
Francie:  

Letiště Charles de Gaulle, Paříž 
Řecko:  

Hotel „The Romanos“ Costa 
Navarino 

Irsko: 
Hotel Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo            tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz                      www.finalit.cz  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou 

tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez 

možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 

důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic 

a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 

 

mailto:office@dema-dekor.cz
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.finalit.cz/

