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CLOU Steinimprägnierung, impregnace kamene
Prostředek k impregnaci přírodního i umělého kamene ve vnějším prostředí

Dlouhodobě můžete ochránit vaše terasy a schody, cesty a zdi z přírodního i umělého kamene. 

Charakteristika
Prostředek k impregnaci kamene ve špičkové kvalitě CLOU Steinimpägnierung ochrání „kamenné zařízení“ proti 
mechům a lišejníkům, kámen získá odolnost povětrnostním vlivům a bude odpuzovat oleje i nečistoty.
Impregnace je určena pro savé, minerální, silikátové podklady jako je vápenec, různé přírodní i umělé kameny, 
beton, anorganické omítky, minerální a vápenné barevné nátěry. Je vhodná také k ošetřování náhrobních 
kamenů.

Vlastnosti
Impregnace zabraňuje růstu řas, mechů a lišejníků, chrání ošetřené plochy před vlhkostí a neovlivňuje přitom 
prodyšné vlastnosti podkladu.
Ošetřené plochy odpuzují vodu, olej i špínu, odolávají povětrnostním vlivům, jsou stálé na světle a odolávají chůzi.
Návětrné omítky a spárovací malty zůstanou po dlouhou dobu zpevněné.
Vysoký alkalický obsah umožňuje použití také u stavebnin s vysokou alkalitou jako jsou čerstvý beton nebo 
omítka.

Zpracování
Plocha určená k ošetření musí být suchá, čistá, bez mastných skvrn od oleje nebo tuku.
Impregnaci nanášejte štětcem, válečkem apod. 1 – 2x rovnoměrně sytě. 
K dobrému spojení s druhým nátěrem se musí  následující nátěr provádět způsobem „mokrý do mokrého“.
Obsah balení reaguje s vlhkostí. Nádobu proto vždy skladujte dobře uzavřenou.

Ředění
Impregnace je připravená k přímému použití a nesmí se ničím ředit.
Použité nářadí umyjete ředidlem CLOU EV-Verdünnung.

Bezpečnostní upozornění
Hořlavý. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 
nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná 
expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v 
dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení; okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení. 
Obsažená nebezpečná látka: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergické reakce.

UN 1263 barvy
3, III ADR
nebezpečné pro vodu
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