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Savybės ir taikymas

Vienkomponentis greitai džiūstantis dažantis impregnantas, 
skirtas dažyti, atnaujinti spalvą bei remontuoti grindinio trinkeles 
bei kitus absorbuojančius mineralinius paviršius, tokius kaip 
betono gaminiai ir klinkerio plytos. Impregnatas turi vandenį 
atstumiančių savybių. Skirtas išoriniam naudojimui. Atsparus 
atmosferos ir mechaniniams veiksniams bei apkrovoms.

Privalumai

• estetinė išvaizda
• ryškios spalvos
• puikiai saugo trinkeles nuo oro sąlygų
• atsparus nešvarumams ir riebalinėms dėmėms
• paviršiaus hidrofobiškumas
• greitai įgauna atsparumą vandeniui
• nepriekaištinga saugo ir atnaujina
• lengvai valomas

Pagrindo paruošimas 

Naudotus ir anksčiau nedažytus pagrindus reikia nuvalyti nuo visų 
tepalinių dėmių ir dulkių. Tinkamai neišvalius sumažėja dangos 
sukibimas su pagrindu. 
Betoniniai paviršiai dažomi po mažiausiai 1 mėnesio brandinimo. 

Paviršiai turi būti švarūs, be pažeidimų ir įtrūkimų, bei taip 
vadinamo cemento pienelio. Impregnuojami paviršiai turi būti 
švarūs, sausi, be riebalų, aliejaus, dulkių ir nešvarumų.

Impregnavimo metu produkto, pagrindo ir aplinkos temperatūra 
turi būti nuo + 10 ° C iki + 25 ° C. 

Impregnavimo metodai:
• purškiant beoriu būdu
• teptuku
• voleliu

Impregnantas tiekiamas paruoštas naudoti, jo nereikia skiesti. 
Prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite, kad spalva būtų 
vienalytė.

Naudojimo būdas: 

• Naudoti ir nedažyti pagrindai turi būti išvalyti nuo visų 
alyvų ir dulkių. Tinkamai neišvalius sumažėja dangos 
sukibimas su pagrindu.

• Betoniniai paviršiai dažomi po mažiausiai 1 mėnesio 
brandinimo. Paviršiai turi būti švarūs, be pažeidimų ir 
įtrūkimų, bei taip vadinamo cemento pienelio. 

• Impregnuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi, be 
riebalų, aliejaus, dulkių ir nešvarumų.

• Sekantis sluoksnis dedamas po to, kai ankstesnis 
sluoksnis yra gerai išdžiūvęs. Paviršius paruoštas naudoti 
maždaug po 24h (visiškai išdžiūvęs).

• Įmpregnavimo metu produkto, pagrindo ir aplinkos 
temperatūra turi būti nuo + 10 ° C iki + 25 ° C.

DĖMESIO !!!
Dėl impregnuojamų paviršių įvairovės (jų spalvos, 
žaliavos, cheminės sudėties ir kt.), pagrindo reakcija į 
preparatą turėtų būti patikrinta nematomoje vietoje.
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Sąlygos dažymo ir džiuvimo metu:

• minimali pagrindo temperatūra: virš 5°C

· santykinė oro drėgmė maksimaliai 60%
• pagrindo temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C
• produkto temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C
• aplinkos temperatūra nuo + 10 ° C iki + 25 ° C

Realus sunaudojimas priklauso nuo impregnuojamos 
medžiagos, jos įgerties ir struktūros, o taip pat nuo 
dengimo būdo.

Saugojimas:

Saugokite ir gabenkite sausoje ir šešėlinėje vietoje, 
uždarytoje originalioje taroje, nuo + 5 ° C iki + 25 ° C 
temperatūroje.

Galiojimo terminas
Preparatą reikia suvartoti per 12 mėnesių nuo 
pagaminimo datos.

Sąnaudos

Vieno sluoksnio impregnavimo sąnaudos: 1 l pakanka 
maždaug 10 m² įprastos įgerties paviršiaus.

Papildoma informacija

Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas. Darbo metu naudokite tinkamas asmenines apsaugos priemones. Prieš 
naudodamiesi gaminiu, perskaitykite medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias gaminio naudojimo sąlygas. Kilus 
abejonėms, prieš pradėdami dirbti su gaminiu, susisiekite su gamintojo techninių konsultacijų skyriumi. 

Aukščiau pateikta informacija negali būti laikoma išsamia. Ši informacija pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi 
ir atitinka mūsų geriausią patirtį. Kaip gamintojas, mes negalime stebėti gaminio laikymo ir naudojimo sąlygų, taip pat 
daugelio veiksnių, turinčių įtakos galutiniam vartojimo efektui. 

Mes neatsakome už jokius nuostolius, atsirandančius naudojant produktą priešingai nei nurodyta instrukcijose arba 
netinkamais tikslais. Gamintojas pasilieka teisę keisti instrukcijas be išankstinio įspėjimo.

Techniniai duomenis

Džiūvimo laikas (esant 20 ° C): 1 laipsnis (nelimpa dulkės), min
3 laipsnis, min 
6 laipsnis, min 

10 
20 
30 

V.O.C paruoštame naudoti produkte (± 20), g / l
750 

Tankis 0,95 g /cm³(±0,05) 

Rekomenduojamas sluoksniu kiekis 1-2

Sąnaudos 1 sluoksniui 1 litro pakanka 10m² 

Spalvos Pilka, grafitinė, raudona

Pakuotė Skardinė 1 litras
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