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WŁAŚCIWOŚCI

NARZĘDZIA

PRODUKT

Wałek, pędzel, natrysk.

SPOSÓB UŻYCIA

WYTYCZNE WYKONAWCZE

ZUŻYCIE

BEZPIECZEŃSTWO 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

PRZECHOWYWANIE

OPAKOWANIA

SILIKONOWY IMPREGNAT 
DO KOSTKI BRUKOWEJ
___________________________________________________________________

PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Doskonale zabezpiecza przed wnikaniem wody opado-
wej
Zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń, ułatwia 
ich usuwanie
Duża głębokość penetracji
Zwiększona odporność na warunki atmosferyczne
Nie wpływa na naturalny kolor impregnowanych 
powierzchni

Silikonowy impregnat do kostki brukowej jest gotowym do 
użycia, wysokiej jakości środkiem ochronnym i hydrofobizują-
cym.

ZASTOSOWANIE
Impregnat jest wyrobem do ochrony powierzchniowej kostki 
brukowej. Przeznaczony jest do impregnacji hydrofobizującej, 
nadaje powierzchni impregn wanej kostki zdolność odpycha-
nia wody, pomaga w utrzymaniu czystości powierzchni.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od wykwitów i 
powłok antyadhezyjnych. Impregnowana powierzchnia nie 
powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, powinna optycz-
nie wyglądać na suchą.

Przygotowanie produktu:
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed 
użyciem należy go dokładnie wymieszać.

Aplikacja
Wymieszany preparat należy równomiernie nakładać jedno-
krotnie cienką warstwą, unikając tworzenia kałuż. Przy chłon-
nych podłożach zaleca się nanoszenie dwóch warstw. Kolejna 
warstwa powinna być aplikowana „mokre w mokre” po całkowi-
tym wchłonięciu pierwszej warstwy ale gdy powierzchnia jest 
jeszcze wilgotna. Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk 
opryskiwaczem niskociśnieniowym. Można również nanosić 
wałkiem lub pędzlem, starannie rozprowadzając preparat na 
powierzchni. Ze względu na niewielką grubość impregnatu 
należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania 
powłoki.

Do nakładania impregnatu przystępujemy po odpowiednim 
przygotowaniu podłoża i całkowitym jego wyschnięciu. Tempe-
ratura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania 
powinna się mieścić w zakresie od + 5 C do + 25 C. Absolutnie 
niedopuszczalne jest impregnowanie podczas opadów atmos-
ferycznych (mżawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. 
Wszelka ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami 
innych producentów nie jest dopuszczalne. W przypadkach 
niedostosowania się do powyższych wytycznych producent nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności.

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie 
oczu. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, pokazać 
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. W przypadku wystąpienia podrażnie-
nia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ziarno/Zużycie
0,1-03 l/m  w zależności od powierzchni.

Wodą, natychmiast po użyciu.

Należy przechowywać w temperaturze od +5 C do +25 C w 
szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w 
suchym miejscu, chronić przed wilgocią. Otwarte opakowa-
nia należy szczelnie zamknąć. Okres przydatności do użycia 
12 miesięcy od daty produkcji.
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Dziękowizna, 23.02.2018 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

SILIKONOWY IMPREGNAT
DO KOSTKI BRUKOWEJ

PRODUCENT  
CHEMII BUDOWLANEJ  

I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Produkt zgodny z EN 1504-2:2004

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować 
jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświad-
czenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów 
konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym 
zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą 
ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie 
wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych 
informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodo-
wawcze.


