
PRODUKT
Jednoskładnikowy impregnat.

ZASTOSOWANIE
Impregnat zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpie

-czenia powierzchni okładzin elastycznych TABULO, KLINKIERO, 
STONO w systemie ociepleń KOSBUD SYSTEM. Powłoka, którą 
tworzy doskonale uodparnia materiał przed promieniowaniem 
UV, zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych. 
Podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje.

NARZĘDZIA
Pędzel lub wałek.

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowanie produktu
Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać.
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste. Aby usunąć zanie-
czyszczenia w postaci tłuszczu oraz kurzu należy powierzchnię 
przetrzeć szmatką nasączoną detergentem (np. płynem do na-
czyń) i poczekać do jej całkowitego odparowania.
Impregnowanie podłoża 
Impregnat nakładać pędzlem lub wałkiem. Kolejne warstwy 
nakładać w odstępie 8-12 godzin. Nie nanosić impregnatu zbyt 
grubymi warstwami. Położenie grubej warstwy utrudnia utwar-
dzenie. Pełną odporność powłoka uzyskuje po upływie 7 dni od 
wymalowania ostatniej warstwy. Zalecana ilość warstw: 1-2

WARUNKI WYKONANIA
Impregnować w temperaturze +17°C do +25°C przy wilgotno-
ści względnej powietrza 40 % - 60 %.

UWAGA
Niska temperatura aplikacji i niska wilgotność powietrza wy-
dłużają czas schnięcia i utwardzania impregnatu. Niedokładne 
odpylenie malowanej powierzchni może spowodować po-
wstawanie grudek i chropowatości na powierzchni impregna-
tu. W przypadku kiedy planowane są prace tynkarskie i malar-
skie należy w pierwszej kolejności wykonać prace malarskie i 
tynkarskie .W celu uzyskania jednolitego wyglądu powłoki po 
wymalowaniu należy dokładnie wymieszać impregnat przed 
aplikacją aż do uzyskania jednolitego wyglądu.

ZUŻYCIE
0,1 - 0,2 l/m (przy dwukrotnym malowaniu deski TABULO)2

0,07 - 0,1 l/m (przy dwukrotnym malowaniu płytek KLINKIERO2

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Narzędzia myć rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych.

PRZECHOWYWANIE
Wyrób przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 
+5°C do +20°C w szczelnie zamkniętych ocynkowanych po-
jemnikach.

OPAKOWANIE
Jednostkowe: puszka o pojemności 1000 ml.

BEZPIECZEŃSTWO
Produkt zawiera: Izocyjaniany, Diizocyjaniany toulenu, 
Aromatyczne poliizocyjaniany. Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją dostarczoną przez producenta. Produkt łatwopalny. 
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Może powodować 
uczulenie w następstwie narażania drogą oddechową i w kon-
takcie ze skórą. Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie 
lub pękanie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; 
może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmia-
ny w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem 
i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł 
zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cie-
czy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią 
odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W przy-
padku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij 
porady lekarza- jeżeli jest to możliwe, pokaż etykietę produk-
tu. W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub 
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W przypadku stosowania Impregnau do zabezpieczenia deski 
elewacyjnej TABULO produkt gotowy do użycia. W przypadku 
stosowania Impregnatu do zabezpieczenia elastycznych 

lub betonu STONO, po rozcieńczeniu)

płytek KLINKIERO lub elastycznego betonu architektoniczne-
go STONO produkt należy rozcieńczyć 1:1.



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY
Dziękowizna, 24.01.2017. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca.

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić wa-
runki do odpoczynku.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA
Produkt wchodzi w skład ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016 
Certy�kat Zgodności ZKP Nr 2310-CPR-Z1029

NADZÓR
Oprócz terminowych kontroli zewnętrznych produkt jest 
na bieżąco kontrolowany przez laboratorium �rmy KOSBUD 
Bracia Kosińscy Sp. J. zgodnie obowiązującymi przepisami.

DALSZE INFORMACJE
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 zale-
camy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec 
drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, nie wpływa-
jąc na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji 
nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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