
Всички данни са необвързващи

Finalit Nr. 21S
Препарат за запълване на пори
- Запълване на пори и базова защита - Предварителна обработка преди
- Сцепителен мост преди импрегниране  импрегниране рН- стойност: 8
- Предварителна обработка преди полагане и фугиране - Да не се употребява неразреден!   
    Разрежда се 
- Заздравява варовик, помощ при фугиране, саниране на фуги  с вода до съотн. 1:3
- Устойчив на луга и UV-лъчи, фунгицид (от 5 л. опаковка) - 1 литър е достатъчен за около 50 m², 
    в зависимост от
- изпитан съгл. МА 39  съотношението на разреждане и хигроскопичността   
    на основата 

   

  
 

 1) Продукт - Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори

а) Материали
Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори е подходящ за мрамор, гранит, гранитогрес, керамика, Cotto, тухли, клинкер, 
Золхофенски плочи, варовик, пясъчник, естествен камък, терацо, бетонови изделия и мит бетон и мазилка. Продукта е 
подходящ и за повърхности, чувствителни към органични разтворители!
 
в) Свойства
• Помощ при фугиране - спестяване на време за работа, без остатъци от фугиращата смес върху повърхноста
• Предотвратява оцветяване на канта на фугата
• Предотвратява образуването на водни кристали (тъмни петна с мокър ефект)
• Базова защита
• Предотвратява навлизане на влага и мръсотия, предотвратява образуването на петна
• Предотратява петна възникващи когато зелени, голямоформатни, тънки материали се навлажняват едностранно при 

полагане
• Улеснява почистването на силно хигроскопични материали с отворени пори (напр. Cotto, тухли, пясъчник)
• Защита срещу последващи довършителни работи напр. боядисване, въпреки всичко е необходимо покриване на 

повърхността!
• Време за изсъхване: около 24 часа

ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ
• Съществуващи повреди, възникнали при всекидневната употреба и почистване на повърхностите, трябва да се 

фотографират като се започне от вратата и се снима по посока на часовниковата стрелка.
• Граничещи дървени повърхности (например касите на вратите) да се уплътнят с прозрачен силикон, тъй като 

може да се стигне до повреди в следствие на водата респ. почистващите препарати. Да се покрият със специална 
киселиноустойчива лента, която не оставя следи от лепило!

• Да се изключи подовото отопление!

c) Преди полагане
• Температурата на обекта трябва да бъде над +10 С
• Oбработваната повърхност трябва да бъде чиста
• При силно хигроскопични материали; Finalit Nr.21S да се нанесе двукратно. В заключение да се нанесе двукратно Finalit 

Nr.20 Импрегнатор за топло полагане(алтернативно: Finalit Nr.22,23 или 25)

По принцип при първото полагане разхода е по-висок в сравнение с второто или при последващите нанасяния. От опит със 
същото количество може да се обработо двойно по-голяма площ.
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Пример 1: нормално до слабо хигроскопични материали, полирани/шлифовани/термолющени повърхности, напр. гранит, мрамор
• 1 литър едностранно нанесен е достатъчен за около 50 m²
• 1 литър при нанасяне върху всички страни е достатъчен за около 25 m² 

Пример2: средно до силно хигроскопични материали, шлифовани, четкани.пясъкоструени повърхности, напр. китайски гранит, 
кварцит, пясъчник, варовик:
• 1 литър при едностранно нанасяне е достатъчен за около 20 m²
• 1 литър при нанасяне по всички страни е достатъчен за около 10 m²

Предимства на нанасянето по всички страни на материала преди полагане 
Фасадни/ подови плочи
Ако плочите от камък се импрегнират предварително преди полагане върху всички страни вкл. кантовете чрез потапяне, 
пръскане или с четка, може да се избегне образуването на петна. Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори при това е 
отличен сцепителен мост респ. помощ при фугиране.

До 1:3

Nr. 21S

неразреден

Nr. 20

1-2 пъти

1 h

1-2 пъти

• Да се почисти със съответния почистващ препарат на Finalit
• Да се измие обилно с вода
• Finalit Nr.21S разреден 1:3 с вода да се нанесе върху чистата повърхност
• Може да се полага и върху влажна повърхност
• Време за съхнене: около 1 час, време за изсъхване: около 24 часа
• Препоръчва се окончателно импрегниране с Finalit Nr.20, 22 или 23

Препоръки за ежедневно почистване:
Finalit Nr.40 Почистващ препарат с аромат на цитрус - рН неутрален, подходящ за всички повърхности!

Приложение върху специални материали:
Специално при полирани, шлифовани или термолющени материали веднага след нанасяне излишния разтвор трябва да се 
обере с микрофибърна кърпа за да се предотврати образуването на петна.

• Алтернатива за големи повърхности: еднодискова машина с бял пад и микрофибърна кърпа 
• Време за съхнене: около 10-60 минути; време за пълно изсъхване: около 24 часа
 Внимание! След пълно изсъхване може да се тества дали мострата отговаря на изискванията!

Ако се нанесе повече от необходимото количество Finalit Nr.21S, се образува шлам. За отстраняване на шлама се използва 
Finalit Nr.5 Препарат за почистване на покрития или Finalit Nr.39 Компакт с кварцов пясък 0,1-0,5 mm, 0,1-1,0 mm или 0,1-2,0 
mm ( в зависимост от порьозността на материала) с помощта на еднодискова машина и шлифовъчна четка и добавена вода.

Повърхността се полира с бял изкуствен пад и високоскоростна машина или само с бял изкуствен пад до достигане на 
копринен гланц.

 1) Професионални съвети за Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори

а) Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори без гланц 
Finalit Nr.21S Препарат за запълване на пори може да се полира. Ако не се изисква гланц, е възможно същия да се отстрани 
с помощта на еднодискова машина и кафяв пад „на сухо“

в) Саниране на замърсени и/или частично отворени, напукани фуги
• Фугите се изстъргват или се изрязват с диамантен диск след което се почистват с Finalit Nr.1 Препарат за интензивно 

почистване
• водата и разтвора се изсмукват с мощна машина за мокро почистване
• Върху цялата повърхност се нанася Finalit Nr.21S и се обира
• Подготвя се фугираща смес 1:4 (1 част цимент, 4 части кварцов пясък 0,1-2,0 mm) или се използва готова фугираща смес, 

като към 10 литра фугираща смес може да се добави 1 литър Finalit 21S, разреден 1:1 с вода (=2 литра).
• Сместа се разнася във фугите, измива се с гъба и се оставя да изсъхне.
• Импрегнира се 1-2 пъти с Finalit 21S в зависимост от хигроскопичността на материала.
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c) Заздравяване на пясъчник
Изветрял пясъчник на открито може да се заздрави с многократно нанасяне (мин. 2 пъти) чрез пръскане или четка на Finalit 
21S, който втърдява в рамките на 2-5 дни.

d) Възстановяване на пясъчник и отлято терацо
напр. запълване на пукнатини и наранявания, реновиране на стари стъпала
• Начин на изпълнение както беше описано в т.b)
• Възстановените участъци са втвърдени след 2-5 дни и могат да бъдат шлифовани или оформяни

е) Заякчаване на варово терацо или варова мазилка
При варовото терацо или варовата мазилка чрез прибавяне на до 5% Finalit 21S към разтвора се постига по-добро втвърдяване  
и подобряване на якостта на опън при огъване и износоустойчивостта. Необходими са проби!

За подобряване на втърдяването повърхността на още влажното варово терацо  трябва да се импрегнира двукратно с Finalit 
21S и след това да се пристъпи към шлифоване (Едрина 60 и 220, евентуално с 400 на диамантения диск и лека (под 40 kg) 
еднодискова машина).

f) Използване при китайски гранит
Особено е подходящ за предварителна обработка на китайски гранит, базалт и всички материали преди полагане с 
цел предотвратяване на водопоглъщането и появяващите се в следствие петна и изсолявания. Да се нанася по всички 
повърхности. По-лесно почистване на остатъците от фугиращ материал.

 3) Спецификация

Вид;  Течност, белезникава на цвят
pH- стойност:  8
Опаковка:  1 л. , 5 л. , 25 л.
Сухранение:  Да се пази от замръзване.
Препоръчителен срок на употреба: Макс.1 година след отваряне на оригиналната опаковка

 4) Указания за безопасност

Да се осигури добро проветрение на работното място. Да се предотврати образуване на аерозоли. Да се държи далече от 
хранителни продукти и напитки. Замърсеното облекло да се сменя незабавно. Преди почивка и преди край на работа ръцете 
трябва да се измият. Да се предотврати контакт с очите и кожата.

 5) Забележка

Всяка наша информация за продукта се базира на лабораторни изпитвания и многообхватни практически знания. Те са 
необвързващи указания. Ние препоръчваме да се установи чрез собствени опити дали продукта е приложим за съответните 
изисквания. Ние не носим отговорност за щети, които са резултат от неподходяща употреба на продукта.


