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Opis produktu i właściwości   

 

Farba koloryzująca, szybkoschnąca rozpuszczalnikowa, 

jednoskładnikowa  do wzmacniania i  zabezpieczania posadzek 

betonowych. Produkowana na bazie modyfikowanej  żywicy akrylowej, 

dodatków uszlachetniających i pigmentów. Może być stosowana w 

niskich temperaturach od -5 oC. Preparat uszczelnia , wzmacnia 

zabezpieczaną powierzchnię oraz zapobiega pyleniu podłoża 

betonowego jednocześnie tworząc warstwę dekoracyjną w wybranym 

kolorze. W znacznym stopniu ogranicza brudzenie posadzek, wnikanie 

olejów, płynów i innych zanieczyszczeń. Ułatwia utrzymanie czystości. 

Zwiększa mrozoodporność, zapobiega karbonatyzacji, zwiększa 

odporność na chlorki.  Preparat szybkoschnący umożliwiający 

nałożenie pełnego systemu w ciągu 1 dnia. Wyrób rozpuszczalnikowy. 

 

Zastosowanie 

 

Farba Impregnująca przeznaczona jest do ochrony oraz  wzmacniania 

powierzchni betonowych z efektem koloryzującym. Można ją stosować 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecana do stosowania na nowo 

wykonanych oraz istniejących posadzkach. Przeznaczona jest do 

powierzchni poziomych i pionowych. Nadaje się do stosowania na 

wszystkich betonowych podłożach – ściany posadzki, stropy, betony 

architektoniczne, tynki cementowe , jastrychy anhydrytowe, 

wszelkiego typu konstrukcje żelbetowe. Obszar zastosowań obejmuje 

obiekty hydrotechniczne, obiekty zabytkowe, magazyny, obiekty 

użyteczności publicznej, garaże, piwnice, silosy, oczyszczalnie ścieków, 

obiekty morskie, chlewnie, obory, szamba itp. EMULBIT Farba 

Impregnująca może stanowić ostateczną warstwę. 

 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia betonu powinna być mocna i czysta, bez zarysowań i 
ubytków oraz sucha ( dopuszczalna wilgotność do 7%). Wszelkie 
zanieczyszczenia w postaci mleczka cementowego, pyłów, śladów 
tłuszczu i zaolejenia, luźnych, niezwiązanych lub słabo związanych z 
podłożem fragmentów oraz istniejących powłok należy usunąć. 
Czyszczenie podłoża należy wykonywać za pomocą piaskowania, 
śrutowania, szlifowania lub wodą pod wysokim ciśnieniem 
(hydromonitorem). Ewentualne wyrównanie powierzchni i 
uzupełnienie ubytków wykonać za pomocą zaprawy naprawczej do 
betonu. W celu uzyskania gładkiej powierzchni można wykonać 
wylewkę samopoziomującą. 

 
Aplikacja 

 

Przed użyciem EMULBIT Farba Impregnująca preparat dobrze 

wymieszać. Po przygotowaniu podłoża farbę nanosić pędzlem, 

wałkiem lub natryskiem. Jeżeli po wyschnięciu podłoże jest nadal 

chłonne, to czynność gruntowania należy powtórzyć. W celu uzyskania 

jednolitego koloru zalecane są 2 warstwy. Gruntowanie nie jest 

wymagane. Drugą warstwę można nakładać po wyschnięciu pierwszej 

(po około od 1 do 3 godzin) w zależności od temperatury oraz 

wilgotności otoczenia i podłoża. Cały system może być nałożony w 

ciągu 1 dnia nawet w niskich temperaturach ( od – 5oC). 

 

Przechowywanie 

 

Przechowywać i przewozić w temperaturze od 0oC do +30o C. Termin 

przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych 

opakowania wynosi 12 miesięcy. Produkt pakowany jest w opakowania 

o pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l. Kolor szary, grafitowy. Inne kolory na 

zamówienie. 

Dane Techniczne 

 

skład roztwór żywicy akrylowej, środki 

pomocnicze, pigment 

kolor Ciecz kolor szary, grafit 

gęstość 1 kg/dm3 

temperatura stosowania od -5 0C do +300C 

czas schnięcia ok. 1 godziny ( w temp. 20oC) 

zużycie 0,1 – 0,2 /m2 /warstwę w 

zależności od chłonności podłoża 

mycie narzędzi rozpuszczalnikiem do wyrobów 

akrylowych bezpośrednio po 

zakończeniu pracy 

zgodność z normą PN-C -81903:2003 

 

Uwagi 

Podana karta techniczna podaje zakres stosowania produktu. Prace 

należy wykonywać zgodnie z  zasadami BHP wynikającymi z kart 

charakterystyki i oznaczeń na opakowaniach. Wraz z ukazaniem się tej 

karty tracą ważność karty wcześniejsze. 


