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PORES KK 
Návod na použití a technické informace

CHARAKTERISTIKA: 
PORES KK je jednosložková, akrylátová výplňová 
hmota. Je tixotropní, gelovitá, mléčné barvy, po 
úplném vytvrzení čirá. Je ekologicky šetrná, 
zdravotně nezávadná, s velkou přilnavostí 
k povrchu a bez rozpouštědel.  

ROZSAH POUŽITÍ: 
PORES KK slouží k uzavření pórů (mezer mezi zrny) 
kamenného koberce použitého v interiéru. 
Struktura povrchu kamenného koberce zůstává 
zachována, přičemž se značně ulehčí úklid 
kamenného koberce. Po aplikaci  PORESU KK 
doporučujeme takto vyplněný kamenný koberec 
přetřít finální vrstvičkou  REVITALU  KK, který 
naleznete v naší nabídce.   

ZPRACOVÁNÍ: 
 PORES KK se nanáší na vytvrzený kamenný 

koberec. Tento kamenný koberec musí být 
položen dle „Návodu pro pokládku kamenného 
koberce pro exteriér“.  
 

 PORES KK je v přepravním obalu připraven 
k použití. Promíchejte, neřeďte!  

 

 Nanáší se křížem oběma směry, gumovou nebo 
plastovou stěrkou tak, aby se hmota vtlačila do 
pórů kamenného koberce. Přebytečný PORES 
KK se stěrkou setře. 

   

 PORES KK má mléčnou barvu, průzračnost získá 
až po úplném vytvrzení.  

 

 Pochozí je po 24 hodinách, vytvrzený 
přetíratelný REVITALEM KK po 7 dnech.  Vše při 
20 °C/ 65 % relativní vlhkosti. Při nižší teplotě se 
časy prodlužují. Např. při 10°C je plocha pochozí 
až po 72 hodinách. 

 

 Teplota pro aplikaci PORESU KK je 10 až 25°C.  
 
 Neaplikujte štětcem Aplikujte výhradně na 

vytvrzený (nelepivý) kamenný koberec!  
 

 V případě podkladu vytápěného podlahovým 
vytápěním, je nutné vypnout ohřev minimálně 
24h před aplikací. 
   

 Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě 
po použití očistit vodou.  

 
SPOTŘEBA: 
Spotřeba PORESU KK je cca 1 – 2 kg/m2 dle použité 
frakce kameniva. Při zrnitosti kamenného koberce 
1-4, 1-5 a 3-5 mm je spotřeba cca 1 kg/m2. Při 
zrnitosti kamenného koberce 4-8 mm je spotřeba 
cca 2 kg/m2. 

 
BALENÍ: 
PORES KK je dodáván v plastových kbelících 
vědrech po 5 kg a 20 kg. 
 
SKLADOVATELNOST: 
 V suchu, v originálním obalu, při teplotě 10–

25°C. Nesmí zmrznout! Trvanlivost 12 měsíců 
od data zakoupení.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
 Používejte pouze v souladu s tímto návodem 

na použití. 
 P261: Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ 

plynu/mlhy/ par/ aerosolů. 
 P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný 

oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. 
 P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s 

vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte.  

 P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu 
na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 
usnadňující dýchání. 

 P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. 

 P501: Odstraňte obsah/obal ve smyslu 
platných předpisů. 

 


