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Instruções técnicas 

DARKENER PLUS 

• Características: Darkener Plus é um escurecedor pronto uso de impregnação a base 

de solventes e siloxanos modificados. É absorvido pelos poros, através das forças 

de capilaridade da pedra. O produto distingue-se pelas seguintes qualidades: 

� Intensifica a cor natural e da estrutura da pedra sem brilho e polidas 

� Mantém o brilho do polimento 

� Pode ser pigmentada com Stone Ink para intensificar ou modificar a cor da 

pedra. 
� Não forma uma camada sobre a superfície da pedra. 

� Permite que a pedra respire. 

� Excelente resistência a intempéries e durabilidade  

� Não amarela 

� Para uso interno e externo 

� Resistente a água e sujeira 

 

• Aplicação: Para o tratamento de superficies sem brilho e polidas absorventes, 

naturais e artificiais, por exemplo, ardósia, mármore, pedra de cal Solnhofer, arenito, 

granito ou concreto. Darkener Plus pode ainda ser colorida com tinta Stone Ink, a fim 

de intensificar ainda mais a superfície da pedra ou alterar a sua cor. Há uma 

durabilidade muito boa de aperfeiçoamento de cores em pedras a base de silicato e 

cal. 
 

• Instruções para uso:  

 

1. Limpeza: a superfície deve estar limpa, seca e totalmente livre de todas as 
impurezas. Dependendo do tipo de pedra e do grau de sujidade, a seguir 
produtos podem ser recomendadas, por favor, preste atenção aos nossos 

cuidados bem como recomendações nossas folhas de especificação:  

Ceramics Concrete Remover, Rust Remover, Wax Stripper,Removedor de óleo 

e gordura, Graffiti Remover. Lave bem com água.  Para a aplicação do 

Antigrafite a pedra deve estar completamente seca. Sugerimos que aguarde 1 

a 2 dias no minímo para a aplicação. Temperatura de trabalho ideal é 15-25 

°C.Assegurar a proteção da chuva durante aprox. 24 hrs. 

2. O ajuste da cor do Darkener Plus pode ser efetuado com Stone Ink na 

quantidade máxima de 5%. 

3. Preparação de uma área da amostra: 

Antes de começar, é absolutamente necessário para preparar uma área de 

amostra de 1-2 m², a fim de examinar a eficiência de impregnação, para avaliar 

a aparência do objeto tratado (melhoria da cor) e para determinar o consumo 

de material tão exatamente quanto possível. Preparação de uma área da 

amostra é absolutamente necessária quando se utiliza Darkener Plus. Além 

misturado com Stone Ink a fim de determinar a concentração da cor e do modo 

de aplicação. 
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4. Aplicar sem diluição com um rolo de pintura de escova, ou outro dispositivo de 

pulverização. Aplicar uma camada fina e lisa permitindo tempo suficiente para 

que o produto possa ser absorvido pela pedra. 

5. Aprox. 10-15 min. após a aplicação, remover totalmente o excesso com um 

pano absorvente. 
6. As superfícies que tenham sido tratados com Darkener Plus deve 

adicionalmente ser limpa com Basic Cleaner. 
 

• Dicas especiais: 

 

� Medida especial de proteção em caso de aplicação de pulverização: evitar a 

formação  de aerossóis. Não respirar os vapores (máscara protetora). 

� Garantir a vedação da parte de trás e as superfícies laterais da pedra, de modo 

que a umidade ascendente não possa penetrar na pedra. 

� Não é adequado para superfícies envidraçadas ou não absorventes. 

Aplicabilidade limitada em superficies polidas. 

� As superfícies polidas devem ser re-polida até a névoa sobre a superfície seja 

completamente removida. 

� O grau de melhoria da cor depende do tipo de pedra. O resultado 

aprofundamento em pedras escuras é mais intensivo, em seguida, sobre 

pedras de luz. 

� Uma vez colorido, o produto pode ser armazenado durante max. 1 dia e, por 

conseguinte, deve ser novamente colorido antes da aplicação. 

� Proteja os arredores sensíveis a solventes (por exemplo, vários materiais 

sintéticos, borracha, peças pintadas). 

� Para eliminação adequada da embalagem o  recipiente deve ser 

completamente esvaziado. 

 

• Informações de segurança: verifique ficha segurança para produtos químicos. 

 

• Informações técnicas 

 

� Rendimento: aproximadamente 10/20 m
2
/litro 

� Cor: opaca 

� Densidade: aprox. 0,92g / cm ³ 

� Validade: aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição 

ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. 

 

 

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de 

aplicação. Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como 

outros oral ou escrita – devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar 

o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.   


