
 
  

 Impranet   

Produs lichid de impregnare piatr ă fără solven ţi 
 
Propriet ăţi 
Impranet este un produs de impregnare pentru piatră, indicat în domenii interioare  
şi exterioare. Impranet pătrunde adânc în pori şi protejează suprafaţa, după întărire,   
împotriva pătrunderii de apă şi ulei. Impranet micşorează riscuri de deteriorări a  
suprafeţelor prin îngheţ şi intemperii, în medii permanent umede. Totodată evită  
creșterea algelor și a mușchilor. Impranet nu conţine solvenţi organici şi are miros  
neutru, fapt pentru care, acest produs inovativ este indicat şi în domenii interioare. 
 
Compozi ţie 
Substanţe de împregnare, emulgatori. 
Valoare pH (concentrat): ca. 4,5 
 
Domeniul de întrebuin ţare 
Pentru impregnarea pavimentelor noi sau vechi, din piatră naturală, artificială sau  
din ceramică, cu suprafeţe poroase sau absorbante, bine curăţate, fără urme de  
ceară sau grăsimi cum ar fii: granitul, porfirul, marmoră, piatră nisipoasă, piatră  
de argilă, mozaic, ţiglă, cărămidă, betonul şi şapă. 
Nu este indicat pe gresie. 
 
Întrebuin ţare 
Agitati bine înainte de utilizare. 
Înainte de aplicare testaţi schimbarea culorilor la un loc ascuns. 
 
Impregnare piatr ă: 
Aplicaţi Impranetul concentrat, până la saturație deplină, cu ajutorul unui mop plat  
pe suprafeţe curăţate, fără grăsimi şi uscate. O săturare deplină este ajuns în  
momentul în care produsul nu mai poate fi absorbit de paviment şi rămâne pe  
suprafaţă în formă lichidă. Produsul excesiv formează un strat  lăptos și lipicios  
după aplicare, care trebuie îndepărtat neapărat în timp de cel mult o oră după  
aplicare, printr-o curăţenie umedă cu maşina (Copex, 1 litru la 10 litri apă, pad roşu).  
Temperatura suprafeţei prelucrate trebuie să fie  între +5°C şi +25°C.  
După uscare pavimentul poate fii frecventat imediat.  
Proprietăţiile hidrofobe şi oleofobe sunt încheiate abia după 5 zile. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei technice,  
nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Împregnare piatră: 5-500 ml în funcţie de absorbţie. 
      
 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

 

 

Ambalaj  
5 litri / canistre Art.-Nr. j 21 05 15 
 

Protec ţia 
suprafe ţelor 
din piatr ă 
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