
 

 
 Impranet 

Rozpúšťadlá neobsahujúci prípravok na 
impregnáciu kameňa  
 
Vlastnosti 
Impranet je prípravok na impregnáciu kameňa, ktorý možno použiť v interiéroch aj v 
exteriéroch. Impranet preniká hlboko do pórov a po vytvrdnutí ochraňuje ošetrený povrch 
pred vniknutím vody a olejov. Vďaka tomu predchádza poškodeniam spôsobených 
mrazom a zmierňuje aj vplyv počasia na stále vlhkých plochách. Impranet zabrňuje tvorbe 
rias a machu. Neobsahuje organické rozpúšťadlo, má neutrálnu vôňu. Vynikajúco sa 
používa aj v interiéroch.  
 

Zloženie 
Impregnačný prostriedok, emulgátory, biozidy. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 5 
 

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 
Pred použitím otestujme prípravok na menej viditeľnej časti,  
či nezapríčiní zmenu farby alebo tvorbu priehlbín. 
 
Impregnácia kameňa: 
Impranet sa aplikuje na vyčistené, odmastené a podľa možnosti suché povrchy.  
V závislosti od absorpčnej schopnosti povrchu, prípravok aplikujeme pomocou 
rozprašovacej metódy alebo plochého mopu, kým nedosiahneme stupeň nasýtenia.  
Ak prípravok už nevsiakne do povrchu a zostáva na ňom, dosiahli sme stupeň nasýtenia. 
Zvyšný prípravok vytvára lepkavú, mliečnu vrstvu, ktorú je v interiéroch potrebné odstrániť 
po jednohodinovom pôsobení. Môže sa odstrániť mokrým umývaním a následným 
odsatím, alebo vyžmýkaným mopom. Teplota ošetrovaného povrchu má byť medzi 5°C a 
25°C. Povrch je odolný voči chôdzi ihneď po zaschnutí. Schopnosť odpudzovať vodu a 
oleje je však optimálna iba po uplynutí asi 5 dní.  

Spotreba / m² 
Impregnácia kameňa: V závislosti od absorpčnej schopnosti povrchu cca. 50-150 ml 

 

Koncentrát 

je dráždivý 

R 43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
S 37 Noste vhodné rukavice. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  

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

5 litrový kanister  Č. tovaru: j 21 05 15 
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