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Karta Techniczna 

IZOHAN IMPREGNAT IPC 
impregnat silikonowo-silikatowy 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sposób stosowania cd

Dane techniczne: 
Wygląd: mleczno-biała ciecz 

Skład: koncentrat silikonowo-silikatowy  

Aktywne związki: 60% 

Ph: >8 

Głębokość penetracji: 5 – 8 mm 

Absorpcja wody po 24 h od nałożenia: max. 1%. 

Rozcieńczanie preparatu: 1:5 z wodą 

Przenikanie pary wodnej: 100% 

Temperatura obróbki i przechowywania: od + 5oC do + 30oC 

 

Zużycie: ok. 0,3 – 0,4 l/ m2 w zależności od chłonności podłoża   

Opakowania: 5 l  

 

Zastosowanie: 

IZOHAN IPREGNAT IPC stosowany jest jako: 

 środek hydrofobizujący do materiałów ceramicznych (np. 

dachówki, cegły, płytki ceramiczne, terakota) jak również do 

różnego rodzaju kamieni naturalnych, piaskowców, klinkieru          

i tynku mineralnego 

  stosowany w celu zapewnienia odporności impregnowanych 

powierzchni na różnego rodzaju zabrudzenia oraz warunki 

atmosferyczne 

Przygotowanie podłoża: 

Usunąć wszystkie luźne cząstki, kurz, porosty, etc. z powierzchni 
przy użyciu myjki ciśnieniowej, piaskowania, mycia lub 
czyszczenia chemicznego. W przypadku powierzchni mocno 
zabrudzonych olejem, śladami gumy itp. wyczyścić je przed 
impregnacją gorącą parą. 
Impregnować należy tylko podłoże, które ma jednolicie suchą 
powierzchnię bez widocznych plam wilgoci. W przypadku 
wystąpienia nagłych opadów, przerwać aplikację i przykryć 
impregnowaną powierzchnię. Powierzchnię należy chronić 
przed deszczem przez przynajmniej 4 godziny po aplikacji. 

Sposób stosowania: 

Produkt bezpośrednio przed aplikacją należy rozcieńczyć            
w proporcji 1:5 dodając wody i jednocześnie energicznie 
mieszając. Obficie i równomiernie nałożyć dwie warstwy (mokre 
na mokre) IZOHAN IMPREGNAT IPC na impregnowaną 
powierzchnię przy pomocy pędzla lub wałka (dwie warstwy są 
potrzebne, aby zapewnić pokrycie całej powierzchni). Nie 
dopuszczać do tworzenia się kałuż. 
Impregnat można aplikować za pomocą niskociśnieniowego 
natrysku hydrodynamicznego, zalewając całą powierzchnię 
środkiem impregnującym. Następnie można  użyć wałka do 
rozprowadzenia środka impregnującego bardziej równomiernie. 
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Właściwości: 

 wzmacnia i hydrofobizuje mineralne materiały budowlane oraz piasek 

 wnika głęboko 

 szybko schnie 

 doskonały długotrwały efekt hydrofobizacji, nawet po bardzo dużym rozcieńczeniu 

 tworzy powłokę paroprzepuszczalną i bezbarwną 

 doskonale redukuje wchłanianie wody oraz rozpuszczonych soli (np. chlorków) 

 znacząco redukuje tworzenie się białych osadów na aplikowanej powierzchni 

 odporny na środowisko zasadowe 

 nadaje się jako spoiwo do farb na bazie krzemianów 

Przechowywanie: 

Termin przechowywania 360 dni od daty produkcji 

Uwagi: 

IZOHAN IMPREGNAT IPC powinien być aplikowany w miejscach dobrze wentylowanych. Powierzchnie 
impregnowane nie powinny być przykrywane folią paroizolacyjną bezpośrednio po aplikacji. 
Wskazane jest zabezpieczenie powierzchni, które są wrażliwe na zasady. Materiały takie jak szkło, drewno, plastik         
i metal nie mogą być impregnowane za pomocą IZOHAN impregnatu do podłoży ceramicznych IPC. Na tych 
powierzchniach może tworzyć się biały osad. Rośliny w pobliżu miejsca aplikacji powinny być chronione.  

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe 
temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza 
opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. 
 
 
Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych 
wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania 
przez nas nowej karty technicznej niniejsza instrukcja traci swą ważność. 
 

 
 

 


