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Impregnat do kostki brukowej
ułatwia usuwanie plam oleju
zwiększa mrozo i wodoodporność kostki
zapobiega wzrostowi mchów i porostów
wzmacnia kolor kostki

Identyfikacja produktu
IMPREGNAT jest roztworem żywic syntetycznych oraz specjalnie dobranych środków
pomocniczych w rozpuszczalnikach organicznych. Preparat przeznaczony jest do impregnowania
nawierzchni wykonanych z kostki brukowej i betonu wokół domów, miejsc użyteczności publicznej
– sklepów, stacji benzynowych, ciągów pieszych, dróg dojazdowych itp. Impregnat głęboko wsiąka
w podłoże i częściowo hydrofobizuje powierzchnię (kostka w mniejszym stopniu nasiąka wodą). W
ten sposób zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne, poprawia estetykę i uwydatnia kolor
kostki brukowej. Ułatwia usuwanie plam oleju i zanieczyszczeń, zapobiega wzrostowi mchów,
porostów i chwastów, przeciwdziała wymywaniu piasku ze szczelin oraz zwiększa odporność na
ścieranie i mrozoodporność.

Właściwości wyrobu
Lepkość (kubek cylindryczny

4mm), 200C

Gęstość, najwyżej

[s]

10-13

[g/cm 3]

0,90±0,02

Sposób stosowania
przygotowanie podłoża
mchy i porosty na kostce usunąć mechanicznie
powierzchnię kostki dokładnie zamieść i oczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, piasku i kurzu
starą zabrudzoną kostkę brukową przeszorować wodą z niewielkim dodatkiem detergentu, następnie spłukać czystą wodą i
osuszyć
w razie potrzeby użyć odpowiedniego preparatu biobójczego w celu usunięcia zanieczyszczeń biologicznych

przygotowanie wyrobu
impregnat przed użyciem dokładnie wymieszać
nakładać w postaci handlowej, nie rozcieńczać

aplikacja
nakładać na suchą kostkę brukową pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku jedną warstwę
ewentualnie w celu wzmocnienia efektu dekoracyjnego nałożyć drugą warstwę po upływie 2h
nie nakładać impregnatu na mocno rozgrzane przez słońce podłoże

Sposób pakowania
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puszki metalowe:1l, 5l

Wydajność
2

do 6m /l przy jednokrotnym malowaniu

Okres gwarancji
12 miesięcy

Wskazania BHP I PPOŻ
Produkt wysoce łatwo palny; produkt drażniący; zawiera octan butylu, ksylen, toluen
Działa drażniąco na skórę; może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą; pary mogą wywoływać uczucie senności
i zawroty głowy. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu; unikać
zanieczyszczenia oczu i skóry; w przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie i
etykietę
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt
stosować zgodnie z opisem na opakowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.
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