
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Impran   

Produs de impregnare piatr ă 
 
Propriet ăţi  
Impran este un produs de impregnare pentru piatră poroasă pe bază de solvenţi.  
Solvenţii nu conţini hidrocarburi aromatice. Impran pătrunde adânc în pori şi în capilarele  
pietrei, se usucă repede, după care suprafaţa poate fi imediat frecventată. În funcţie de 
absorbţia pavimentului aplicaţi 1-4 straturi până la nivelul de saturaţie. Efectul hidrofob şi  
oliofob se dezvoltă în timpul uscării. După 48 de ore Impran este complet uscat şi întărit  
şi poate fi frecventat. Impran nu diminuează difuziunea substratelor preparate.  
Suprafeţele din piatră impregnate cu Impran îşi menţini aspectul natural şi sunt protejate  
pentru un timp îndelungat.  Apele reziduale după curăţenie precum uleuri şi grăsimi nu  
pot pătrunde în substratul protejat, fapt care uşurează curăţenia substratelor protejate.  
Impran este rezistent împotriva substanţelor alcaline precum şi împotriva razelori UV, 
diminuează efectul salitic, creşterea muşchilor, algelor, mucegailor precum pagubelor 
climaterice şi prin îngheţ. Pentru acest produs există un aviz de expertiză conf.  
DIN 51130 în vederea siguranţei la frecventarea suprafeţelor prelucrate.  
 

Compozi ţie  
Substanţe de împregnare, solvenţi nesolubili în apă. 
 
Domeniul de întrebuin ţare  
Pentru împregnarea pavimentelor din piatră naturală-, artificială şi ceramice  
poroase sau absorbante, noi sau vechi, bine curăţate şi uscate, fără urme  
de ceară, grăsimi cum ar fii: gresie, granit, porfir, marmoră, piatră de argilă,  
piatră aglomerată, mozaic, cărămidă, ţiglă, beton şi şapă.  
 

Întrebuin ţare  
Încăperile trebuie bine aerisite în timpul aplicării, precum şi după aplicare.  
Nu fumaţi în timpul aplicării! 
 
Impregnarea pietrii: 
Temperatura prelucrării (pavimentului) +5°C până la +25°C. Pavimentul  
impregnat poate fi frecventat după 1 oră. Timpul necesar până la uscare  
definitivă, este de 48 ore la o temperatură de +20°C şi o umiditate relativă  
a aerului de 65%. Împrăştiaţi produsul concentrat pe paviment şi egalizaţi  
imediat în mod uniform, un strat fin, cu ajutorul unui mop plat. În funcţie  
de absorbţia pavimentului aplicaţi 1- 4 straturi, în intervale de 30 minute.  
Îndepărtaţi Impranul excesiv, care nu este absorbit de paviment în timp  
de 15 minute, cu ajutorul unei raclete de gumă, după care egalizaţi  
suprafaţa impregnată cu un mop uscat. După un timp de uscare de 24 ore,  
resturile lipicioase de pe suprafaţă nu mai pot fi îndepărtate. 
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice,  
nu pot fi reclamate.  

Consum pe metru p ătrat  
Impregnare piatră: 5-500 ml în funcţie de absorbţia pavimentului.  

 
GHS 02, 07, 08, Pericol (în concentrat);  
H226 Lichid şi vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere  
în căile respiratorii. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. H412 Nociv pentru  
mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii  
bine ventilate. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.  
P370+P378 În caz de incendiu: a se utiliza pulbere de stingere uscata pentru a stinge.  
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
Conţine: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).   
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 

 

Ambalaj  
4 x 2,5-litri canistre din tablă  Art.-Nr. j 21 04 65 
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