Impran
Kő-impregnáló
Tulajdonságok
Az Impran színtelen, átlátszó, illatos, szénhidrogéneket nem tartalmazó használatra kész
impregnálószer. Felhordásnál könnyen teríthető, behatol a kő kapillárisaiba. A gyors száradás
után azonnal lépésálló. A kő szívóképességének megfelelően 1-4 réteg szükséges a
telítettségig. 48 óra múlva az Impran teljesen megszilárdul és már terhelhető is. Az Impran nem
befolyásolja a kő pára-diffúziós képességét. Az Imprannal kezelt kőfelületek megörzik
természetes külalakjukat, hosszantartó védelmet, lépésbiztonságot és –különösen a belső
területeken- jó kezelhetőséget biztosítanak. A tenzidtartalmú tisztítószerek segítségével, még a
felület kezdeti víztaszító tulajdonsága (vizes felmosás, súroló-szívó automata) sem okozhat
gondot a tisztításnál. Olyan általános szennyeződések, mint a zsír-, olaj- és festékfoltok, nem
tudnak a kőbe jutni, így könnyen eltávolíthatók.
Az Impran tartalmaz alkáli és UV összetevőket, az impregnált felület a kültéren sem sárgul be.
Gátolja a só kirakódást, a moha-, az algák- és a penész kialakulását, illetve véd az esőzések és
fagyok lehetséges káraitól.

Összetevők
Impregnálószerek, vízbázisú oldószerek.

Felhasználási terület
Belső területen: Használható régi vagy új, alaposan megtisztított, vax- és zsírmentes, száraz
természetes- és műkőburkolatokon és kerámián. Alkalmazható porózus vagy szívóképes gránit,
porphyr, márvány, agglomerátkő, betonkő, klinker, tégla, finomszemcsés burkolat, beton,
betonesztrik impregnálására.
Külső területeken: Teraszok, falak az előbb említett anyagokból, cserepek, gázbetonfalak és
mész-cement illetve szilikátalapú mázak impregnálására.

Felhasználás
Felhasználhatjuk +5°C és +25°C között. 1 óra után lépésálló. A teljes
terhelhetőségig max. 48 óráig szárad, +20°C-on 65%-os páratartalomnál.
Az Imprant öntsük a felületre és egy laposmoppal azonnal terítsük szét vékonyan.
A felület szívóképességétől függően 1-4 bevonat szükséges 30 percenként. Az a
maradék Impran, ami 15 perc alatt nem szívódik fel, azt egy gumitörlővel távolítsuk
el. A vizes felmosás után száraz moppal töröljük át újra a felületet. A spriccelős eljárást csak
külső területen szabad alkalmazni.

Anyagszükséglet / m2
Impregnálás: 5 - 500 ml a felület szívóképességének megfelelően.
R 10
R 65

koncentrátumban

S 24
S 43
S 51
S 62

Kevésbé tűzveszélyes.
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba
beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
A bőrrel való érintkezés kerülendő.
Tűz esetén nem vízzel, hanem poroltóval oltandó.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítsük ki (csak abban az
esetben ha a sáóérült nem eszméletlen),

Kiszerelés
4 x 2,5 literes bádogkanna kartonban

Cikkszám: j 21 04 65

17.04.2003/

