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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO KLINKIERU
WŁAŚCIWOŚCI
IMPREGNAT DO KLINKIERU jest roztworem wysokiej jakości mikroemulsji silikonowej. Cząsteczki
preparatu wnikają w podłoże tworząc mikrowarstwę nadającą powierzchni właściwości
hydrofobowe (odpychające wodę). Dzięki temu powierzchnia staje się odporna na szkodliwe
warunki atmosferyczne i mniej podatna na zabrudzenie. Preparat nadaje powierzchni połysk i
ożywia jej kolor.

ZASTOSOWANIE
Preparat służy do czasowego zabezpieczania powierzchni klinkieru przed zabrudzeniem i
szkodliwymi warunkami zewnętrznymi w tym mrozem i skutkami jego działania.
SPOSÓB UŻYCIA
1.
2.
3.
4.

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia preparatem powinna być sucha i czysta.
Zabrudzenia zmywać z podłoża wodą lub za pomocą „Zmywacza wykwitów”.
Zabezpieczyć powierzchnie przylegające do impregnowanych podłoży.
Preparat nakładać za pomocą pędzla lub natryskiem dbając o jego równomierne
rozprowadzenie.
5. Po ukończeniu prac chronić powierzchnię przed zamoczeniem do pełnego wyschnięcia
impregnatu (24h)
DANE TECHNICZNE
Konsystencja
Kolor
Zapach
Ciężar właściwy (w 250C)
Temperatura stosowania
Czas całkowitego utwardzenia powłoki

: ciecz
: mleczny
: słaby charakterystyczny
: 1,0 g/cm3
: +5oC do +25oC
: 24 h

PRZECHOWYWANIE
Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, w temperaturze od +10oC do +25oC. Chronić przed mrozem.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

IMPREGNAT DO KLINKIERU
OPAKOWANIE
- Butelka PE 1L/12 szt karton; kanister PE 5L
OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
1.
2.
3.
4.

Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego
przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą
bezpieczeństwa produktu.
UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu
na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą
kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich
przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
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