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KASUTUSJUHEND: PINNAKAITSE MINERAL BLOCK 
 
ÜLDIST: 
BioComb Pinnakaitse on sügavatoimeline kaitsevahend mineraalpindadele. Vahend 
muudab töödeldud pinna vett ja mustust hülgavaks ning hoiab ära veepõhiste ainete 
tungimist pinnastruktuuridesse. 
Pinnakaitse on nanotehnoloogial põhinev värvitu, UV-kaitsega vesialuseline 
kasutusvalmis kaitse- ja immutusvahend. Pinnakaitse ei tekita töödeldud pinnale kilekihti, 
kaitse tekib struktuuride pinnale. 
SOBIB KASUTAMISEKS:  
BioComb Pinnakaitse sobib kasutamiseks kivi- ja eterniitkatustel,  tellisseintel ja krohvitud 
pindadel, samuti betoonpindadel, kivisillutistel, õueplaatidel, ahjudel, kaminatel, 
vuugivahedes. 
EELISED: 
Pinnakaitse tagab pindade vastupidavuse – annab eriti hea kaitse betoonile kuna tungib 
sügavale struktuuri ja teeb selle vett hülgivaks, sellega seoses vähenevad vee , soolade, 
happeliste sademete ja pakase poolt tekkivad kahjustused. 
Parandab töödeldud pinna välimust, kaitseb mikrofloora (hallitus, vetikas, sammal, 
samblikud) eest. 
Pinnakaitse on keskkonnasõbralik vesialuseline toode, ei sisalda lenduvaid lahusteid, toodet on 
turvaline ja lihtne peale kanda. 
Töötlemine Pinnakaitsega on lihtne, parim viis selleks on pihustamine madalsurvepritsiga. Reeglina 
ühest kihist piisab. 
VÄRV: 
Piimjas, kuivanult läbipaistev. 
PAKEND: 
1L, 5L, 25L. 
PIISAVUS:  
Piisavus sõltub aluspinna karedusest ja värvitud  pinnast. 1 liitrist jätkub tavaliselt 8 m2 
pinna käsitlemiseks. 
LADUSTAMINE: 
Pinnakaitset ladustatakse üle +5 ̊ C temperatuuril. Toode ei tohi jäätuda. Toode ei talu üle 
+40 ˚C temperatuuri. 
ENNE TÖÖTLEMIST: 
Puhasta pind tolmust, mustusest, õlist, rasvast ja värvist, selleks et Pinnakaitse saaks korralikult 
imenduda. Veendu, et töödeldav pind on kuiv. 
Toote piisavuse kontrolliks võib teha väikese proovipinna. Nii saab olla kindel õiges pihustuskoguses ja 
korralikus lõpptulemuses. Töödeldava pinna temperatur ja õhutemperatuur peavad töötlemise ajal 
olema +5 kuni +40 ̊ C.  Kontrolli ilmateadet -  töötlemise ajal ja peale seda ei tohi kahe tunni jooksul 
vihma sadada. 
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ILMAOLUD: 
Parimad tingimused töötlemise ajaks on poolpilvised, sajuta ilmad. Väldi pinnatöötlust otsese 
päikese käes, vahend kuivab/haihtub liiga kiiresti. 
KAITSEVAHENDID: 
Kaitse pindade töötlemise ajal lähedal asuvaid pindasid ja taimi kattes need näiteks kilega.  

KASUTAMINE: 

Sega Pinnakaitset enne kasutamist hoolikalt.  Ära lahjenda.  

Pihusta seinale või katusele madalsurvepumbaga õhuke kiht. Väikeste, siledate pindade 
puhul võid kasutada pintslit või rulli. Põrandapindade puhul võid aine kallata maha ning 
levitada pinnale teras- või mohäärlabidaga. Kui kasutad kõrgsurvepihustit, veendu et rõhk 
on alla 50 bar. 
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