
WET LOOK  
 
Impregnat do kamienia 
efekt mokrego kamienia 
 
Produkt może być stosowany do impregnacji marmuru, granitu, aglomeratu, trawertynu i kamieni do 
pogłębienia koloru, uwidocznienia polerowanej powierzchni i efektu antiq, a także zabezpieczyć przed 
wodą i wszelkimi tłuszczami. Może być używany zarówno do wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 
Sposób u życia:  Powierzchnia do stosowania musi być czysta, sucha i wolna od kurzu. Nierówne 
traktowane może być konsekwencją obecności wody lub proszku..  
Jeśli powierzchnia jest traktowana po raz pierwszy, przede wszystkim zaleca się wykonać test na 
niewidocznej części powierzchni w celu lepszej oceny wymaganego wyglądu. Nanieść równomiernie na 
materiał pędzelkiem, natryskowo lub gąbką. Nadmiar produktu może spowodować lepką warstwę na 
powierzchni. Po kilku minutach od zastosowania, wyczyścić powierzchnię czystą szmatką. Jeśli 
powierzchnie są otwarte dla ruchu pieszego, zaleca się odczekać 24 godziny przed wchodzeniem. 
Zamknąć pojemnik po użyciu.  
Wydajno ść: 25-30 m2 / l. na podstawie porowatości materiału.  
 
Produkt profesjonalny. 
 
Dystrybutor Gabra Gruppo  
tel.: 22 353 98 22, 22 371 40 37 
www.b-chem.pl, info@gabragruppo.com 
 
Uwaga.  
R11 Produkt wysoce łatwopalny  
R65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia  
S2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci  
S9 Przechowywać pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu  
S13 Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt  
S16 Przechowywać z dala od źródeł zapłonu  
S43 W przypadku pożaru używać sprzętu przeciwpożarowego  
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 
opakowanie lub etykietę  
 
The product has to be used for the  treatment of marble, granites, agglomerates, travertines and stones to 
enhance the colour of both polished and antiqued surfaces, also to give a water and oil-repellent 
protection. It can be used both for interiors and for exteriors. 
 
Directions:  The surface to be treated has to be clean, dry and dust free.  An uneven treated can be the 
consequence of the presence of water or powder. 
If the surface is treated for the first time, first of all we recommend to make a test on an invisible part of the 
surface in order to better evaluate the required look. 
Apply evenly, on the basis of the type of material with a brush, a sprayer or with a sponge. Excess of 
product will make a sticky film on the surface. After a few minutes from the application, mop the surface 
with a clean cloth. If surfaces are open to foot traffic, we recommend to wait 24 hours before walking over. 
Close the container after use. 
Coverage:  25-30 m2/l. on the basis of the porosity of the material. 
 
Professional product. 
 
Caution.  
R11 Highly flammable 
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed 
S2 Keep out of the reach of children 



S9 Keep container in a well-ventilated place 
S13 Keep away from food, drink and animal foodstuffs 
S16 Keep away from sources of ignition 
S43 In case of fire use.. (there follows the type of fire-fighting equipment to be used) 
S62 If swallowed, do not induce vomiting, seek medical advice immediately and show this container or 
label 


