
IMPREGNAT  DO KAMIENIA 
EFEKT MOKRY KAMIEŃ 

Opis preparatu:
Impregnat do kamienia i materiałów z kamienia (granit, gres, kwarc, klinkier, konglomeraty).
Podkreśla naturalny kolor kamienia uwydatniając jego naturalną strukturę oraz rysunek.
Zabezpiecza zaimpregnowaną powierzchnię przed wchłanianiem wody, olejów oraz innych substancji.
Czas schnięcia ok. 30min. w temperaturze 20oC.
Wyrób gotowy do użycia.
Pełna skuteczność impregnacji następuje po 24 godzinach.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Powierzchnie starannie wyczyścić.
Następnie przeprowadzić próbę na mniej widocznym fragmencie powierzchni w celu zapoznania się z chłonnością 
materiału oraz uzyskanym efekcie. Impregnacja jest procesem nieodwracalnym.
Przed przystąpieniem do impregnacji , dokładnie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie , które nie będą impregnowane.
W przypadku przypadkowego zanieczyszczenia , natychmiast zmyć  benzyną lakową.
Każdy materiał wykazuje inne właściwości, a efekt końcowy uzależniony jest od bardzo wielu czynników (temperatura, 
rodzaj materiału, sposób nakładania, przygotowanie powierzchni).
UWAGA: Podczas impregnacji temperatura powinna wynosić między 5oC a 35oC.
Impregnowana powierzchnia musi być sucha i czysta.
Preparat nanosimy za pomocą szmatki poprzez wcieranie , pędzlem lub za pomocą spryskiwacza.. Należy unikać 
nanoszenia zbyt dużej ilości impregnatu. Nadmiar należy niezwłocznie usunąć.
W celu wyczyszczenia narzędzi należy zastosować benzynę lakową .
Wydajność: od 5 do 12 m2 z 1 litra preparatu, przy jednokrotnym nanoszeniu.
W przypadku nanoszenia dwóch,  warstw stosować metodę „ mokre w mokre”.
Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5oC do 35oC, w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połkniecie i przedostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub 
zawroty głowy . Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Unikać wdychania par.
Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem . Nie wywoływać wymiotów . 
W przypadku kontaktu ze skórą lub z włosami , natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody . W przypadku dostania się do dróg oddechowych, wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania . Przechowywać pod 
zamknięciem.
Zawiera : Węglowodory C9-C11, n – alkany , izoalkany , cykliczne, <2%węglowodorów aromatycznych, mieszaninę 
5<chloro2metylo4izotiazolin3 onu[WE 247-500-7] i 2metylo4izotiazolinu 3 onu[WE220-239-6](3:1)
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wszystkie prace z użyciem środka należy przeprowadzać , stosując rękawice i okulary ochronne .
Zachować ogólne zasady BHP.
Zapewnić skuteczną wymianę powietrza.

Opakowania : 1 l , 5 l 

NIEBEZPIECZEŃSTWO


