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O[ajíottok
vIz5gaLatl eljaras Semmelrock Premium Piotect hurkolo koveket gepolajjal es
étkezési olajjal szennyeztük és egy napon át szárítottuk. Eredmény: A Semmelrock
Premium Protect otajfóbiás tulajdonsága nem engedte az olajat a termékbe hehatolni A kiszaiidt olajmaradvanyok vizzel egyszeiuen eItvolithatok voltak
Elony A Semmelrork Piemium Protect beton hurkolo kovek kulonosen z agiessziv
olojfoltok

etlen

jelentenek

védelmet.

-

Szen nyvízfoltok
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Premium ProtecL burkoló köveket vízbázisú színes folyadékokkal szennyeztük ás ezt
követ ő en egy napon át szárítottuk. Eredmény: A Semmelrock Premium Pro[ect hidrofób tulajdonsága nem engedi, hogy a
folyadékok hehatoljanak a termékbe. A beszáradt anyagok vízzel könnyen eltávolíthatók. El ő ny: A Semmelrock Premiiim
Protect beton burkoló kövek, különösen rezisztensek szennyvízzel vagy színes vizes folyadékokkal szemben.

Rágógumi
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Premium Protect burkoló kövek felületére rágógumit lapasztottunk ás azt eldörzsöltük rajta.
Eit követ ő en 7 napig 50 5 C-os h ő mérsékleten szárítottuk. Eredmény: A rágógumi a burkoló kövekr ő l eltávolithaló volt (p1. nagy
nyomású tisztító berendezéssel). A felületet sem a rágógimmi, sem pedig a tisztítási folyamat nem károsította.

El őny: A rágógumi

i Semmelrock Premium Protecf beton burkoló kövekr ő l egyszer ű en eltávotítható, ezáltal tisztítási költséget lehet megtakarítani.

Sómentes otvasztószerek
Vizsgálati eljárás: A Semmelrock Premium Protect burkoló köveket egy szimulációs eljárásban 56 fagyasztási ás felolvasztási
ciklusnak vetették alá szutfát tartalmú olvasztószerek alkalmazásával, mellyel megnyújtott tagyási-olvadási ciklust biztosítanak. Eredmény: A bLmrkoló kövek a kísérlet során az érvényes szabvány el ő írásoknak megfelel ő en kiállták a próbát. Elő ny: A só
mentes olvasztó szerek a Semmetrock 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 Semmelrock Premium Protect burkoló kövekre cigarettákat ás szivarokat nyomtunk cl, ill. helyeztünk cl
ég ő állapotban. A visszamaradt anyag kátrányfolt és égett hamu volt. Eredmény: A felületen maradt anyagok a burkoló kövekr ő l
szivaccsal ás vízzel eltávolíthatók voltak. A makacsabbnak t ű n ő foltokat kefével cl lehetett t ű ntetni. Elő ny: A Semmelrock
PremiLmm Protect beton burkoló kövek ég ő cigarettákkal is felveszik a harcot ( 1190 9 C h ő mérsékletig). A felület tartósan Szép
marad.

Fagy és olvadó sóoldat
Vizsgálati etjárás: A Semmelrock Premium Protect burkoló köveket saját beton laborunkban 28 fagyási-olvasztási 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 ós olvadó sóoldattal szembeni ellenálló képességre vonatkozó min ő ségi kritériumait is teljesítik. A felület nem károsoctik. El ő ny: A Semmelrock Prernium Protect beton burkoló kövek a rendkívüli id ő járási viszonyokkal szemben is ellenállnak.

A Semmetrock Premium Protect teszt:

L

Egy Semmelrock Premium Protcct felületen ás
egy nem védett felületen fáradt olajat, vörösbort,
kávét, keichupot ás mustárt több órán át állni
hagytunk. Ezt követ ő en végeztük et a tisztítást
szappanos vízzel ő s kefével.
Eredmény: Halvány fáradt olaj maradványok,
egyébként minden miiás tolt prohlémamerrteseri
eltávoliiható volt a Semmelrock Premium
Protect védett burkoló köveir ő l.
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