
 

 
 Impran 

Prípravok na impregnáciu kameňa 
 
Vlastnosti 
Impran je impregnačný prípravok pripravený na použitie, obsahuje rozpúšťadlá. Použité 
rozpúšťadlá neobsahujú zlúčeniny aromatických uhľovodíkov. Impran preniká do pórov a 
kapilár kameňa. Rýchlo zasychá a následne je odolný voči chôdzi. V závislosti od 
absorpčnej schopnosti kameňa je potrebné naniesť 1-4 vrstvy. Počas zasychania vyvinie 
svoju schopnosť odpudzovať vodu a olej. Po uplynutí 48 hodín Impran je dokonale 
vytvrdnutý a môže sa vystaviť záťaži. Impran neovplyvňuje priedušnosť kameňa. 
Impranom ošetrené kamenné povrchy si zachovajú svoj prirodzený vzhľad, sú dlhodobo 
chránené a sú protisklzové. Bežné nečistoty ako sú tuky a oleje nemôžu vsiaknuť do 
kameňa, vďaka čomu sú ľahko odstrániteľné. Impran je odolný voči alkáliám a UV žiareniu, 
zabraňuje ukladaniu solí, vzniku machu a rias, tvorbe plesní, resp. ochraňuje pred škodami 
spôsobenými počasím a mrazom.  
 

Zloženie 
Impregnačný prostriedok, rožpúšťadlá na inej ako vodnej báze. 
 

Oblasť použitia 
Je vhodný na impregnáciu nového alebo starého, dôkladne vyčisteného, voskov a 
mastnoty zbaveného, porózneho alebo savého prírodného, umelého kameňa a 
keramického kameňa, ako sú napr.: žula, porfýr, rula, mramor, pieskovec, aglomerát, 
kameňobetón, slinok, hlinené tehly, betón a betónové krytiny. 
 

Použitie 
Počas použitia prípravku dôkladne vetrajme a nefajčime.  
 
Impregnácia kameňa: 
Prípravok môžeme použiť pri teplote + 5°C až + 25°C. Po uplynutí jednej hodiny  
je odolný voči chôdzi. Doba vyschnutia, po uplynutí ktorej je môžné podlahu  
vystaviť úplnej záťaži, je max. 48 hodín, pri teplote + 20°C a 65% vlhkosti. Impran 
nalejeme v neriedenom stave na povrch a pomocou plochého mopu ho ihneď  
rozotrieme v tenkej, rovnomernej vrstve. V závislosti od absorpčnej schopnosti  
povrchu je potrebné naniesť 1-4 vrstvy s 30 minútovými prestávkami. Zvyšný  
Impran, ktorý nevsiakne behom 15 minút, odstránime pomocou gumovej stierky,  
prípravok, ktorý zostal ešte na povrchu, rozotrieme pomocou suchého mopu. 
 
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme.  

Spotreba / m² 
Impregnácia kameňa: 5-500 ml v závislosti od absorpčnej schopnosti povrchu. 

 

Koncentrát 

je škodlivý 

R 10 Horľavý. 
R 65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. 
S 24 Zabráňte styku s pokožkou.  
S 43 V prípade požiaru použite práškový hasiaci prístroj, nikdy 

nehaste vodou. 
S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste. 
S 62 Pri požití nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku 

pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
Obsahuje testbenzín. 

Balenie Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie 
tohto prípravku v domácnostiach! 

4/2,5 litrový plechový kanister v kartóne Č. tovaru: j 21 04 65 
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