
Semmelrock Premium Protect® 
A fetületvédelem a következ ő kt ő t védi a terméket 

Olajfoltok 
Vizsgálati eljárás: Semmelrock Premium Protect burkoló köveket gépolajjal ás 

étkezési olajjal szennyeztük ás egy napon át szárítottiik. Eredmény: A Semmelrock 

Premium Protect olajtobias tulajdonsaga nem engedte az olajat a termekbe beha 

tolni A kiszaradt olalmaradvanyok vizzel egyszeruen eltavolithatok voltak 

Etony A Semmelrock Premium Protect beton burkolo kovek kulonosen az agressziv w - - 

olajtoltok ellen jelentenek védelmet. 	 - 

Szennyvízfoltok 
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Prernium Protect burkotó köveket vízbázisú színes folyadékokkal szennyeztük és ezt 

követ ően egy napon át szárítottiik. Eredmény: A Semmelrock Premium Protect hidrofób tulajdonsága nem engedi, hogy a 

folyadékok behatoljanak a terrnékbe. A beszáradt anyagok vízzel könnyen eltávolíthatók. El őny: A Sernmelrock Premium 

Protect beton burkoló kövek, különösen rezisztensek szennyvízzel vagy színes vizes folyadékokkal szemben. 

Rágógumi 
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Prernium Protect burkoló kövek felületére rágógumit tapasztottunk és azt eldörzsöltük rajta. 

Ezt követ ően 7 napig 509 Cos h őmérsékleten szárítottuk. Eredmény: A rágógumi a burkoló kövekr ő l eltávolítható volt (p1. nagy 

nyomású tisztító berendezéssel). A felületet Sem a rágógumi, sem pedig a tisztítási folyamat nem károsította. El őny: A rágógumi 

a Semmelrock Premium Protect beton burkoló kövekr ő l egyszer űen eltávolítható, ezáltal tisztítási költséget lehet megtakarítani. 

Sómentes olvasztószerek 
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Premium Protect burkoló köveket egy szimulációs eljárásban 56 fagyasztási ás felolvasztási 

ciklusnak vetettük alá szulfát tartalmú olvasztószerek alkalmazásával, mellyel megnyújtott fagyási-olvadási ciklust biztosíta 

nak. Eredmény: A burkoló kövek a kísérlet során az érvényes szabvány el ő írásoknak megfelel ően kiállták a próbát. El őny: A só 

mentes olvasztó szerek a Senimelrock Premium Protect beton burkoló kövek felületét nem támadják meg. Ily módon tavasszal 

nem alakulnak ki a felületen meglepetésszer ű  repedések és kidudorodások. 

Cigaretta 
Vizsgálati eljárás: A Sernmelrock Premiuni Protect burkoló kövekre cigarettákat és szivarokat nyomtunk el, ill. helyeztünk el 

égő  állapotban. A visszamaradt anyag kátrányfolt és égett hamu volt. Eredmény: A felületen maradt anyagok a burkoló kövekr ő l 

szivaccsal és vízzel eltávolíthatók voltak. A makacsabbnak t ű n ő  foltokat kefével el lehetett t űntetni. Előny: A Semmelrock 

Premium Protect beton burkoló kövek Ég ő  cigarettákkal is felveszik a harcot (490eC  h őmérsékletig). A felület tartósan Szép 

marad. 

Fagy és olvadó sóoldat 
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Preniium Protect burkotó köveket saját beton laborunkban 28 fagyási.otvasztási ciklusnak 

vetettük alá, továbbá egy 3 %os só terhelésnek. Eredmény: A beton burkoló kövek mind a szabvány-el ő írásokat, mind a gyártó 

cég fagyási ás olvadó sóoldattal szembeni ellenálló képességre vonatkozó min őségi kritériumait is teljesítik. A felület nem káro-

sodik. Előny: A Semmelrock Premium Protecr beton burkoló kövek a rendkívüli id ő járási viszonyokkal szemben is ellenállnak. 

A Semmelrock Premium Protect 0  teszt: 

Egy Semmelrock Premium Protect felületen és 

egy nem védett felületen fáradt olajat, vörösbort, 

kávét, ketchupot és mustárt több órán át állni 

hagytunk. Ezt követ ően végeztük el a tisztítási - .. 

szapparios vízzel ás kefével. 	 -. 

Eredmény: Halvány fáradt olaj maradványok,  

egyébként minden más folt problémamentesen  

eltávolítható volt a Semmelrock Premium 	- 	 - 

Protect vedett burkolo koveirol 	
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