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4PROTECTION 

ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ ВОСКУ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 

ВНУТРІШНІХ РОБІТ 

Серія 321 

ОПИС 
 
4PROTECTION призначений для захисту декоративних 
матеріалів різної природи, які можуть бути 
пошкоджені в щоденному використанні у внутрішніх 
приміщеннях. 
Створює тонкий захисний шар, який може бути 
оновлений, не утворює плівку, стійкий до вологого і 
сухого прибирання, не змінює естетику матеріалу, 
залишається приємним візуально і на дотик. 
Завдяки поєднанню компонентів фтор вуглеводню і 
воску надає поверхням гарну стійкість до численних 
водо-, і олієрозчинних речовин. Перешкоджає 
забрудненню, утворення масних плям, запобігає 
розвитку цвілі і водоростей. 
Може застосовуватися для нанесення на різні 
поверхні за умови, що вони щільні, поглинаючі і сухі. 
За своїми експлуатаційними характеристиками 
підходить для захисту та декорування вертикальних 
поверхонь стін ванної кімнати та кухні. 
Кремоподібний склад сприяє простому і 
ефективному використанню. 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
- Сполучні речовини: Водна дисперсія воску з 
модифікованим фторуглеводнем. 
- Об'ємна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,01 ± 0,05 г/мл 
- В'язкість матеріалу: консистенція кремоподібна. 
- Висихання (при 25 °C і 65% відн. вологості): 
поверхневе через 30 хвилин , повне висихання через 
4 години. 
- Найкращі експлуатаційні якості щодо водо - і 
олієстійкості зазвичай досягаються через 5 днів після 
нанесення. 
 

ОСНОВА ПІД НАНЕСЕННЯ 
 
Наноситься на: 
- Декоративні покриття на мінеральній основі 
- Декоративні покриття на органічній основі 
- Фарби на водній основі 

- Кам'яні поверхні, вапняні покриття, мармур, вироби 
з натурального чи штучного каменю. 
- Цегляні поверхні. 
- Бетонні поверхні. 
При використанні на матових поверхнях може 
змінювати естетичний аспект. 
Для чищення поверхонь використовувати суху 
тканину. 
 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ 
 
Для всіх видів поверхонь: 
Перш, ніж наносити 4PROTECTION переконайтеся, що 
поверхня щільна, не обсипається, добре висушена. 
Перед початком захисного патинування з допомогою 
4PROTECTION необхідно почекати мінімум 24 години 
після нанесення тонкошарових декоративних 
покриттів на органічній основі і щонайменше 48 
годин при використанні матеріалів на вапняній основі 
або товстошарових подібних матеріалів на 
мінеральній основі.  
 

ІНСТРУКЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ 
 
- Умови навколишнього середовища і поверхні 
нанесення: 
Температура навколишнього середовища: мін. +5 °C / 
макс. +35 °C.. 
Відносна вологість повітря: <75%. 
Температура поверхні: мін. +5 °C / макс. +35 °C. 
Вологість поверхні: <10% 
- Інструменти: щітка, вовняна матерія або тканина. 
- Розведення: перший шар на 15% з водою, для 
наступних шарів засіб готовий до використання. 
- Кількість шарів: 2 або більше, залежно від бажаної 
ступеня насичення. Другий шар слід наносити через 2 
години після першого. 
- Засіб висихає протягом 4 годин, оброблені поверхні 
повинні бути захищені від води принаймні протягом 
12 годин. 
- Спосіб нанесення: 
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Нанести один тонкий шар матеріалу 4PROTECTION 
допомогою щітки або тканини. 
Коли декоративні поверхні з нанесеним 4PROTECTION 
будуть сухі на дотик, продовжувати полірування, 
використовуючи тканину. 
Поверхні можуть поліруватися як ручним способом, 
так і шліфувальною машинкою з повстяною 
насадкою. 
- Витрата матеріалу: значно різниться в залежності від 
типу декоративного матеріалу основи. 
Для гладких поверхонь із середнім рівнем 
поглинання макс. 20 кв. м./л. для одного шару 
- Одразу після використання промити водою 
інструменти. 
- Для догляду та очищення поверхонь, оброблених за 
допомогою 4PROTECTION, використовувати тканину 
або мікрофібру, суху або змочену водою, в 
залежності від типу очищення. 
Поверхні набувають гарної стійкості до широкої гами 
речовин звичайного використання в домашніх 
умовах. 
Рекомендується проводити швидке видалення 
агресивних речовин і очищення за допомогою води з 
метою уникнення тривалого контакту з ними. 
Для видалення особливо стійкого бруду можливе 
використання води та миючого засобу для підлоги. 
Не використовувати лужні і кислотні мийні засоби, які 
можуть пошкодити поверхню, оброблену 
4PROTECTION. 
 

КОЛОРУВАННЯ 
 
Матеріал поставляється безбарвним в базі Neutro. 
 

ЗБЕРІГАННЯ 
 
Максимальна температура зберігання матеріалу: 
+30°C 
Мінімальна температура зберігання: +5°C 
Термін зберігання матеріалу становить 2 роки за 
умови зберігання у закритих оригінальних упаковках 
при дотриманні належних правил зберігання і 
температурного режиму. 
 

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
Вироблено у відповідності з директивами Євросоюзу 
2004/42/EC. 
Матеріал не вимагає інформаційних етикеток 
безпеки згідно діючих норм. Застосовувати матеріал 

згідно нормам гігієни та безпеки: після використання 
не викидайте контейнери в навколишнє середовище, 
залишки мають бути утилізовані як спеціальні 
відходи. Зберігати подалі від дітей. У разі попадання 
всередину негайно проконсультуватися у медика і 
показати упаковку або етикетку. Для додаткової 
інформації необхідно ознайомитися з Листом 
Безпеки. 
 
SAN MARCO GROUP гарантує, що представлена інформація 
заснована на кращих досягненнях нашого досвіду і науково-
технічних знаннях; однак неможливо взяти на себе будь-яку 
відповідальність за отримані результати, у зв’язку з тим, що 
застосування матеріалу відбувається без нашого 
безпосереднього контролю. Рекомендуємо завжди перевіряти 
придатність матеріалу в кожному окремому випадку. Даний 
технічний опис анулює і автоматично замінює  собою всі 
попередні. 
 


