
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU 

Właściwości i zastosowanie  

 

IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU skutecznie impregnuje i zabezpiecza 

powierzchnie wykonane z naturalnych kamieni przed powstawaniem 

zabrudzeń i plam. Nie zmienia odcienia impregnowanej powierzchni. 

Przeznaczony jest do wszystkich kamieni naturalnych, płytek z marmuru, 

trawertynu, piaskowca, granitu, wapieni, łupków kwarcowych, lastryka, 

cementu itp. Może być wykorzystywany do zabezpieczenia i impregnacji 

nagrobków wykonanych z w/w materiałów. Impregnat można stosować 

wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona z brudu, tłuszczu, resztek 

wapna lub cementu. Do czyszczenia używać Czyścika do marmuru i granitu. 

Sposób użycia czyścika opisany jest w karcie technicznej produktu. Po 

wyczyszczeniu podłoża należy odczekać aż do jego całkowitego wyschnięcia. 

 

Obróbka 

 

IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU nakładać w postaci nierozcieńczonej. 

Nanosić równomiernie przy pomocy wałka, pędzla lub czystej szmatki. Zaleca się 

wykonanie impregnacji w dwóch przejściach. Należy jednak pamiętać, że odstęp 

pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw impregnatu nie powinien być dłuższy niż 

30 minut. Nadmiar impregnatu należy zbierać po 5 do 10 minutach suchą 

ściereczką. Impregnat osiąga odporność na opady deszczu po 4 godzinach od 

nałożenia ostatniej warstwy. 



 
 
 
 
  

 

 

Wskazówki  

 

Przed przystąpieniem do impregnacji należy w miejscu niewidocznym wykonać 

próbę. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony 

osobistej (rękawiczki, okulary). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku 

dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej, 

bieżącej wody i skontaktować się z lekarzem. Nie używać przy temperaturze 

powietrza i podłoża niższej niż +5 ºC. 



 
 
 
 
 
Informacje techniczne 
  

 
 

 
 

Baza materiałowa siloksany 

Kolor bezbarwny 

Konsystencja płyn 

Czas schnięcia ok. 4 godziny – odporność na deszcz, 

po ok. 10 dniach – pełna odporność i efekt 

perlenia 

Pełne obciążenie po 10 dniach 

Temperatura obróbki 

 

podłoża i powietrza od +5°C do + 25°C 

 

Zużycie ok. 200-100ml/m² w zależności od chłonności 

podłoża 

Narzędzia  pędzel, wałek 

Czyszczenie  w stanie świeżym- woda 

po związaniu- niemożliwe 

Przechowywanie  w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w 

miejscu wolnym od mrozu 2 lata od daty 

produkcji. 

Opakowanie 1l.-  z tworzywa sztucznego 

 

Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami 

 
UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, 
jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do 
prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu 
powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych 
Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od 
treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym 
przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. 

 

Wydanie 10/2013. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się 
dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wyda- nia nowej karty, zaktualizowanej pod 
względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność. 

 

 


