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ILOŚĆ W OPAKOWANIU

ZUŻYCIE

1 L, 5L

0,15-0,2 L / m2  w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

PRZECHOWYWANIE
I OPAKOWANIE

SPOSÓB UŻYCIA Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być sucha, czysta i nie zatłuszczona. Im-
pregnacji należy dokonać po wszystkich pracach związanych z obróbką impregnowanego ma-
teriału. Na przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie odpowiednią ilość impregnatu za 
pomocą wałka z krótki włosiem, pędzla lub natryskowo. Preparat gotowy do użycia, nie wymaga 
rozcieńczania. Zaleca się jednorazową aplikację impregnatu lub dwukrotne nakładanie, meto-
dą „mokre–na-mokre”. Następujące po sobie warstwy należy nakładać w krótkich odstępach 
czasu. Następna warstwę nakłada się wtedy, gdy impregnat wsiąkł, a powierzchnia jest jeszcze 
wilgotna. 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 impre-
gnatu na powierzchnie niechłonne. Aby uzyskać matową, bezpowłokową jednorodną i trwałą 
nawierzchnię bruku nie zaleca się powtórnej impregnacji. Czas schnięcia uzależniony od wa-
runków atmosferycznych. Temperatura stosowania +5°C do +30°C. UWAGA: preparat gotowy do 
użycia, nie wymaga rozcieńczania.

Opakowanie gromadzić selektywnie wraz z opakowaniami z tworzyw sztucznych. Chronić przed 
dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach. W przypadku zachlapania oczu lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasię-
gnij porady lekarza - jeśli to możliwe, pokaż etykietę. Termin przydatności do użycia 24 miesią-
ce od daty produkcji. Data produkcji na opakowaniu. Narzędzia czyścić za pomocą wody.

WODNY IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Skoncentrowany impregnat bardzo wysokiej jakości i trwałości z filtrem UV przeznaczony do 
impregnacji wszelkiego rodzaju kostek i płyt brukowych betonowych narażonych na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Delikatnie ożywia kolor, wzmacnia powierzchnię, 
nie nadaje połysku nawierzchni i nie tworzy dodatkowej powłoki. Zabezpiecza przed wchłania-
niem trudnych do czyszczenia zabrudzeń, w tym plam po olejach i tłuszczach. Ułatwia utrzyma-
nie czystości poprzez łatwe zmywanie.
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