PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE
NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

LAMINO ® | NATURAL ® | IMPREX | OPAL | FLOREX | PUR

RENOVATOR

IMPREGNATY

PIELĘGNACJA
I UTRZYMANIE
KOSTEK BRUKOWYCH
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE NAWIERZCHNI
Z KOSTEK I PŁYT BRUKOWYCH – JAKIE ZABIEGI
WARTO STOSOWAĆ?
Kostka brukowa stanowi wytrzymały materiał, odporny na
bardzo intensywną eksploatację. Nie znaczy to jednak wcale, że kiedy raz ją położymy, możemy o niej zapomnieć. Nawierzchnie wyłożone kostką brukową są narażone na wpływ
szkodliwych czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także zaplamienia oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty. Wymaga ona właściwej pielęgnacji. Wśród najistotniejszych zabiegów wymienimy
między innymi jej czyszczenie oraz impregnację, a także usuwanie mchów z kostki brukowej.
CZYSZCZENIE KOSTKI BRUKOWEJ
I BIEŻĄCA KONSERWACJA
Renowację powierzchni brukowej trzeba zacząć od wyczyszczenia kostki. Jak się za to zabrać? Najlepiej usuwać zabrudzenia na bieżąco od razu wtedy, kiedy powstają.
Konserwacja nawierzchni z kostek i płyt brukowych polega
na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie,
okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Do okresowej konserwacji nawierzchni zaleca się stosowanie środka myjącego Bruk-Bet Renovator OPAL - preparat do
utrzymania czystości kostki brukowej i płyt tarasowych. Gruntowne mycie nawierzchni przy użyciu myjki wysokociśnieniowej zaleca się wykonywać 1 raz w roku po okresie zimowym.
Podczas użytkowania nawierzchni może dochodzić do częściowego wypłukiwania i wynoszenia piasku lub granofugi ze
spoin między kostkami. Zaleca się okresową 1 raz w roku kontrolę stanu spoin fugowych i w razie konieczności uzupełnienie ich piaskiem płukanym 0/2 mm lub granofugą 0,25/2 mm.
Każdorazowo po przeprowadzeniu mycia nawierzchni przy
użyciu myjki wysokociśnieniowej należy uzupełnić materiał
fugowy w spoinach.
IMPREGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ I INNYCH
POWIERZCHNI BRUKOWYCH
W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania
walorów estetycznych, zalecane jest wykonywanie okresowej impregnacji nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych. Impregnację należy wykonywać
na suchej, pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń oraz wykwitów wapiennych nawierzchni, poprzez aplikację środka
impregnującego zgodnie z instrukcją stosowania preparatu. Zabieg impregnacji należy powtarzać co 2-4 lata w zależności od zastosowanego środka. Kostki i płyty brukowe zabezpieczone na etapie produkcji powłoką ochronną
Perlon® Lamino® nie wymagają dodatkowej impregnacji
w początkowym okresie użytkowania nawierzchni 2-5 lat w zależności od stopnia ochrony Lamino®. Renowację nawierzchni
z powłoką Perlon® Lamino® zaleca się przeprowadzić przy
użyciu wysokojakościowego impregnatu Renovator LAMINO
firmy Bruk-Bet. Zabieg impregnacji Renovatorem LAMINO zaleca się powtarzać co 4 lata.
Impregnat Renovator LAMINO szczególnie polecany jest do

renowacji starych nawierzchni z kostek brukowych i płyt
tarasowych, zapewniając ożywienie kolorystyczne i delikatny
połysk powierzchni oraz zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych i użytkowych. Zabezpiecza kostki przed
szybkim blaknięciem kolorów.
Do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych
możemy także zastosować impregnat wodorozcieńczalny
Renovator IMPREX. Impregnat intensyfikuje kolor, wzmacnia
powierzchnię, nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza
przed wchłanianiem trudnych do czyszczenia zabrudzeń i ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwiejsze zmywanie. Zabieg impregnacji Renovatorem IMPREX zaleca się powtarzać
co 2 lata.
Renovator NATURAL to impregnat przeznaczony do zabezpieczania płyt tarasowych i ogrodowych Realit® oraz kamieni
ściennych z keramzytobetonu i gipsu. Impregnat wykazuje
bardzo dobrą zdolność penetracji i zapewnia wysokowydajną
impregnację ochronną płyt i kamieni przed wodą oraz innymi
zabrudzeniami użytkowymi, ułatwia czyszczenie nawierzchni, ogranicza porastanie i korozję biologiczną. Jest matowy,
niewidoczny, nie zmienia koloru zabezpieczanej nawierzchni.
Zabieg impregnacji Renovatorem NATURAL zaleca się powtarzać co 2 Lata.
JAK ZADBAĆ O KOSTKĘ BRUKOWĄ W OKRESIE ZIMOWYM?
W okresie zimowym, do usuwania śniegu i lodu nie należy
używać ostrych narzędzi, mogących uszkodzić nawierzchnię
z kostki i płyt. Dopuszcza się stosowanie zimą soli odladzających, ale ich intensywne używanie i wysokie stężenie może
spowodować trwałe odbarwienia i/lub złuszczenia warstwy
licowej. Dla zapobiegania powstawaniu gołoledzi i przymarzania śniegu do nawierzchni można stosować chlorek sodu
w maksymalnej ilości do 15 g/m2. Zalecanym łagodniejszym
środkiem jest chlorek magnezu. Po sezonie zimowym zaleca
się dokładne umycie i spłukanie nawierzchni za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Podczas pierwszego okresu zimowego
po ułożeniu nawierzchni z kostki i płyt brukowych, nie zaleca
się stosowania środków odladzających. Nie zaleca się również
stosowania piasku łamanego dla ochrony przed poślizgiem.
PLAMY OLEJOWE, TŁUSZCZ
W przypadku usuwania trudnych zabrudzeń, takich, jak plamy
z tłuszczu, czy oleju silnikowego za pomocą preparatów czyszczących, należy zachować ostrożność, gdyż silne środki chemiczne lub mechaniczne zeskrobywanie, mogą spowodować
odbarwienia i naruszyć strukturę nawierzchni brukowej.
JAK USUNĄĆ CHWASTY I MCHY SPOMIĘDZY
BETONOWYCH KOSTEK?
Pojawianie się porostów pomiędzy elementami powierzchni
brukowej jest zupełnie naturalne. Trzeba jednak przyznać, że
glony, mchy i chwasty w szczelinach wyglądają nieestetycznie, a ich korzenie mogą spowodować pękanie kostek. Dlatego
tak ważne jest, by wyeliminować porosty z przydomowych nawierzchni. Należy je usunąć za pomocą chemicznych środków
biobójczych np. Renovator FLOREX - preparat do usuwania alg
i porostów. Nakłada się je albo pędzlem, wałkiem albo metodą

natryskową a następnie dokładnie zmywa wodą przy użyciu
myjki wysokociśnieniowej. Przed użyciem środka chemicznego zalecane jest wykonanie próby w miejscu słabo eksponowanym, ze względu na możliwość odbarwienia kostek.
Do usuwania porostów nie należy stosować ostrych narzędzi
metalowych mogących uszkodzić krawędzie i powierzchnię
kostek brukowych.
JAK POZBYĆ SIĘ OSADÓW WAPIENNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ?
Naturalnym procesem w przypadku nawierzchni z kostek
betonowych jest też pojawianie się wapiennych wykwitów.
Często wytwarzają się one w efekcie dojrzewania betonu i wytrącania węglanów wapnia pod wpływem wilgoci. Choć nie
wyglądają estetycznie, w żaden sposób nie obniżają parametrów kostki. Dlatego można poczekać, aż naloty same znikną.
Zazwyczaj dzieje się to po około 1 roku od zabudowania nawierzchni. Jeżeli chciałbyś przyspieszyć ten proces, sięgnij po
profesjonalne środki do czyszczenia kostki np. Bruk-Bet Renovator PUR, które po zastosowaniu należy dokładnie spłukać.
nawierzchni brukowej.
RENOWACJA KOSTKI BRUKOWEJ – JAK CZĘSTO JĄ PRZEPROWADZAĆ?
Czynności te przeprowadzać regularnie, przynajmniej dwa razy
w roku – raz na wiosnę i jeszcze raz przed nadejściem zimy. Tak
zaplanowana renowacja nawierzchni brukowych przełoży się
na estetyczną aranżację przydomowej przestrzeni.
Pamiętaj także o regularnym odśnieżaniu nawierzchni brukowych zimą i o tym, by nie posypywać ich solą drogową. Wiosną
oczyszczaj kostkę ze wszelkich nalotów, a jesienią z gnijących
liści oraz mokrego piasku. Reaguj na bieżąco – nie ignoruj powstających na powierzchni plam. Wtedy najłatwiej będzie Ci
utrzymać kostkę w doskonałym stanie przez długie lata.

RENOVATOR
LAMINO®
ROZPUSZCZALNIKOWY IMPREGNAT
DO POWIERZCHNI BRUKOWYCH LAMINO®
Skoncentrowany, rozpuszczalnikowy impregnat najwyższej
jakości do powierzchni brukowych. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię tworząc dodatkową powłokę odporną
na ścieranie, nadaje powierzchni połysk. Dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych do usunięcia zabrudzeń.
Może być użyty do powierzchni Perlon LAMINO® w formie
zaprawek pokrywających uszkodzenia punktowe lub do powierzchniowego pokrycia w przypadku rozległych uszkodzeń.

EFEKT WZMOCNIENIA KOLORU

PRZED

DO IMPREGNACJI I RENOWACJI STARYCH NAWIERZCHNI
Z KOSTEK BRUKOWYCH I PŁYT TARASOWYCH
DO RENOWACJI NAWIERZCHNI Z POWŁOKĄ
PERLON® LAMINO®
ZABEZPIECZA PRZED WCHŁANIANIEM
TRUDNYCH DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ
ZAPEWNIA OŻYWIENIE KOLORYSTYCZNE
NADAJE DELIKATNY POŁYSK POWIERZCHNI
PO

ZABEZPIECZA PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW
ATMOSFERYCZNYCH I UŻYTKOWYCH
ZABEZPIECZA KOSTKI PRZED SZYBKIM
BLAKNIĘCIEM KOLORÓW
WNIKA GŁĘBOKO W IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ
NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,15-0,2 L / m2

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
LAMINO ZALECA SIĘ POWTARZAĆ
CO 4 LATA.

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Impregnacji należy dokonać po
wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego
materiału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za pomocą wałka lub
pędzla. Zaleca się jednorazową aplikację impregnatu. Nie
tworzyć kałuż. Opakowaniem każdorazowo przed użyciem
wstrząsnąć lub dobrze wymieszać. Przy pierwszym impregnowaniu zaleca się przeprowadzić próbę na niewidocznym
miejscu w celu ocenienia chłonności materiału oraz uzyskanego efektu. Nie stosować impregnatu na powierzchnie
niechłonne. Aby uzyskać matową, bezpowłokową jednorodną
i trwałą nawierzchnię bruku nie zaleca się powtórnej impregnacji. Całkowity czas utwardzenia impregnatu to 7 dni. Czas
schnięcia uzależniony od warunków atmosferycznych. Temperatura stosowania +5°C do +30°C.

RENOVATOR
IMPREX
WODOROZCIEŃCZALNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ
Skoncentrowany, wodorozcieńczalny impregnat bardzo
wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV służący do impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych różnych
producentów. Intensyfikuje kolor, wzmacnia powierzchnię,
pokrywa zarysowania i wykwity jednocześnie nie tworząc dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłanianiem trudnych
do czyszczenia zabrudzeń, w tym olejowych, ułatwia utrzymanie czystości poprzez łatwe zmywanie.

PRZED

DO IMPREGNACJI NAWIERZCHNI Z KOSTEK
BRUKOWYCH I PŁYT TARASOWYCH
WODOROZCIEŃCZALNY
ZABEZPIECZA PRZED WCHŁANIANIEM
TRUDNYCH DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ
LEKKO OŻYWIA KOLOR
ZABEZPIECZA PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW
ATMOSFERYCZNYCH I UŻYTKOWYCH

PO

ZABEZPIECZA KOSTKI PRZED SZYBKIM
BLAKNIĘCIEM KOLORÓW
WNIKA GŁĘBOKO W IMPREGNOWANĄ
POWIERZCHNIĘ
NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,1-0,15 L / m2

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
IMPREX ZALECA SIĘ POWTARZAĆ
CO 4 LATA.

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Impregnacji należy dokonać po
wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego
materiału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za pomocą wałka
gąbkowego, pędzla lub natryskowo. Preparat gotowy do użycia,
nie wymaga rozcieńczania. Zaleca się jednorazową aplikację
impregnatu. Nie tworzyć kałuż. Opakowaniem każdorazowo
przed użyciem wstrząsnąć lub dobrze wymieszać. Przy
pierwszym impregnowaniu zaleca się przeprowadzić próbę
na niewidocznym miejscu w celu ocenienia chłonności
materiału oraz uzyskanego efektu. Nie stosować impregnatu na powierzchnie niechłonne. Aby uzyskać matową,
bezpowłokową jednorodną i trwałą nawierzchnię bruku nie
zaleca się powtórnej impregnacji. Całkowity czas utwardzenia
impregnatu to 7 dni. Czas schnięcia uzależniony od warunków
atmosferycznych. Temperatura stosowania +5°C do +30°C.

RENOVATOR
NATURAL®
IMPREGNAT DO PŁYT TARASOWYCH, OGRODOWYCH I KAMIENI
DEKORACYJNYCH ŚCIENNYCH
Renovator NATURAL przeznaczony jest do impregnacji
wyrobów betonowych takich jak płyty tarasowe, kostki brukowe oraz płyty i kamienie ścienne wykonane z keramzytobetonu i gipsu. Jest to impregnat oparty na mieszaninie
małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym
działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię.

Wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i zapewnia
wysokowydajną impregnację ochronną płyt i kamieni przed
wodą oraz innymi zabrudzeniami użytkowymi, ułatwia czyszczenie nawierzchni, ogranicza porastanie i korozję biologiczną.
Odporny na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych.

PRZED

DO ZABEZPIECZANIA PŁYT TARASOWYCH I OGRODOWYCH
REALIT® ORAZ KAMIENI ŚCIENNYCH Z KERAMZYTOBETONU
I GIPSU
WNIKA GŁĘBOKO W IMPREGNOWANĄ POWIERZCHNIĘ
ZAPEWNIA WYSOKOWYDAJNĄ IMPREGNACJĘ OCHRONNĄ
PŁYT I KAMIENI PRZED WODĄ ORAZ INNYMI
ZABRUDZENIAMI UŻYTKOWYMI
PO

NIE ZMIENIA KOLORU ZABEZPIECZANEJ NAWIERZCHNI
NIE NABŁYSZCZA NAWIERZCHNI
UŁATWIA CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
OGRANICZA PORASTANIE I KOROZJĘ BIOLOGICZNĄ

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,8-0,6 L / m2

ZABIEG IMPREGNACJI RENOVATOREM
NATURAL ZALECA SIĘ POWTARZAĆ
CO 2 LATA.

Przed przystąpieniem do impregnacji należy przeprowadzić
próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu
w celu oceny efektu. Podstawowym warunkiem prawidłowo
wykonanej impregnacji jest odpowiednie przygotowanie
podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta i niezatłuszczona. Impregnowana powierzchnia nie
powinna posiadać żadnych wilgotnych plam, powinna optycznie wyglądać na suchą. Nowe elewacje i ściany impregnować
po całkowitym wyschnięciu spoin. Impregnację można
wykonać przy użyciu wałka z długim włosiem, pędzla lub
natryskowo. Zaleca się jednokrotne naniesienie impregnatu
przestrzegając zalecanego zużycia preparatu. Dopuszczalne
jest dwukrotne nakładanie impregnatu, ale metodą „mokre–
na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać
w krótkich odstępach czasu. Następną warstwę nakłada się
wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Aplikację należy prowadzić w warunkach suchej,
bezdeszczowej pogody w temp. od +5°C do + 30°C.

RENOVATOR
OPAL
PREPARAT DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ
Preparat do czyszczenia kostki brukowej skutecznie usuwa różnego rodzaju zabrudzenia użytkowe. Efektywnie
czyści naloty atmosferyczne i szereg innych zabrudzeń,
pojawiających się na chodnikach, podjazdach czy ścieżkach.
Odświeża wygląd i kolorystykę nawierzchni. Może być stosowany także na inne powierzchnie, takie jak na przykład klinkier,
cegła, beton czy kamień naturalny.

PRZED

USUWA RÓŻNEGO RODZAJU ZABRUDZENIA
ODŚWIEŻA WYGLĄD NAWIERZCHNI
UŁATWIA CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
NIE ZMIENIA KOLORU NAWIERZCHNI

PO

NIE NABŁYSZCZA NAWIERZCHNI
NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,15-0,2 L / m2

ZABIEG POWTARZAĆ WEDŁUG POTRZEBY

Powierzchnię czyszczoną wstępnie spłukać wodą. Preparat
nanieść bez rozcieńczenia na fragment czyszczonej powierzchni przy pomocy pistoletu rozpylającego, opryskiwacza
ogrodniczego, konewką lub pędzlem. Nawierzchnię szorować
przy użyciu szczotki ze sztywnym włosiem do usunięcia plam
i zanieczyszczeń. W razie konieczności czynność powtórzyć.
Największą skuteczność działania otrzymujemy przy słonecznej
i ciepłej pogodzie. Powierzchnię spłukać wodą. Temperatura
stosowania +5°C do +30°C..

RENOVATOR
FLOREX
Preparat do usuwania alg i porostów. Nakłada się je albo pędzlem, wałkiem albo metodą natryskową a następnie dokładnie zmywa wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Przed
użyciem środka chemicznego zalecane jest wykonanie próby
w miejscu słabo eksponowanym, ze względu na możliwość odbarwienia kostek. Do usuwania porostów nie należy stosować
ostrych narzędzi metalowych mogących uszkodzić krawędzie
i powierzchnię kostek brukowych.

PRZED

DO USUWANIA ALG I POROSTÓW
ZABEZPIECZA CZASOWO PRZED PONOWNYM PORASTANIEM
DŁUGI OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU
PO

NIE TOKSYCZNY
NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,12 L / m2

ZABIEG POWTARZAĆ WEDŁUG POTRZEBY

Nanieść bez rozcieńczenia przy pomocy pistoletu rozpylającego,
opryskiwacza ogrodniczego, konewką lub pędzlem. Największą
skuteczność działania otrzymujemy przy słonecznej i ciepłej
pogodzie. Nie płukać dodatkowo wodą. Równomiernie
rozprowadzić i odczekać co najmniej 7 dni. Następnie usunąć
resztki porostów twardą szczotką lub miotłą. Temperatura
stosowania +5°C do +30°C.

RENOVATOR
PUR
Preparat do usuwania wykwitów wapiennych z wyrobów betonowych takich jak kostka brukowa, płyty tarasowe i inne.
Naturalnym procesem w przypadku nawierzchni z kostek
betonowych jest też pojawianie się wapiennych wykwitów.
Często wytwarzają się one w efekcie dojrzewania betonu i wytrącania węglanów wapnia pod wpływem wilgoci. Choć nie
wyglądają estetycznie, w żaden sposób nie obniżają parametrów kostki. Dlatego można poczekać, aż naloty same znikną.
Zazwyczaj dzieje się to po około 1 roku od zabudowania nawierzchni. Jeżeli chciałbyś przyspieszyć ten proces, sięgnij po
profesjonalne środki do czyszczenia kostki np. Bruk-Bet Renovator PUR, które po zastosowaniu należy dokładnie spłukać.
nawierzchni brukowej.

PRZED

USUWA WYKWITY WAPIENNE
SZYBKI EFEKT PO APLIKACJI
DŁUGI OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKU

PO

NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA
NA WSZYSTKICH RODZAJACH NAWIERZCHNI

SPOSÓB UŻYCIA
ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
I CHŁONNOŚCI PODŁOŻA 0,1-0,2 L / m2

ZABIEG POWTARZAĆ WEDŁUG POTRZEBY

Przed zastosowaniem preparatu należy polać wodą
powierzchnię przeznaczoną do czyszcze-nia. Płyn najlepiej
nanosić opryskiwaczem, a następnie wskazane jest czyszczenie szczotką. Po krótkim czasie (ok. 1 min.) czyszczoną
powierzchnię należy obficie spłukać wodą. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające
działanie preparatu na podłoże. Temperatura stosowania
+5°C do +30°C.
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