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IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK S-2 

 

S-2 je bílý, ochranný a dekorativní impregnační prostředek na vodní bázi silikonů pro 

povrchovou hydrofobizaci uvnitř i vně budov. 

 

POUŽITÍ: 

S-2 je určena pro impregnaci sádrových a betonových obkladů STONES, ale také pískovce, 

cihlových pásků a střešních tašek. Před zahájením prací očistěte suchý povrch od prachu, špíny, 

oleje, maziva apod. Plochy, které nebudou impregnovány – např. skla, kovové, dřevěné díly, 

leštěný kámen apod. – vždy pečlivě zabezpečte. Před použitím zamíchejte. Obklady STONES 

impregnujte včetně spár nejdříve po 7 dnech od skončení prací. Impregnujte za suchého počasí 

bez deště pro teplotě +5°C až +25°C. 

 

NANÁŠENÍ: 

Na sádrové obklady STONES nanášejte jednorázově nástřikem. Na betonové a ostatní obklady 

nanášejte štětcem nebo nástřikem. Impregnační prostředek se musí nanášet rovnoměrně. V 

případě silně nasákavých betonových ploch nanášejte dvakrát metodou mokré na mokré 

(druhou vrstvu nanášejte podle nasákavosti, okolní teploty a teploty povrchu nejpozději po 20 

minutách). Impregnovaný povrch by měl být důkladně a rovnoměrně nasycený. 

 

SPOTŘEBA: 

1 balení na 8–10 m2 při jednovrstvé impregnaci. Spotřeba prostředku závisí na nasákavosti 

impregnovaného materiálu a technice nanášení. 

 

SKLADOVÁNÍ: 

Uchovejte v suchu a při teplotě +5°C až +30°C v původním obalu.  

Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby (datum výroby je uvedeno na obalu). 

 

BEZPEČNOST: 

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P280 – Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
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IMPREGNAČNÝ PROSTRIEDOK S-2 

 

S-2 je biely, ochranný a dekoratívne impregnačný prostriedok na vodnej báze silikónov pre 

povrchovú hydrofobizáciu vnútri aj mimo budov. 

 

POUŽITIE: 

S-2 je určená pre impregnáciu sadrových a betónových obkladov STONES, ale aj pieskovca, 

tehlových pásikov a strešných škridiel. Pred začatím prác očistite suchý povrch od prachu, 

špiny, oleje, mazivá a pod. Plochy, ktoré nebudú impregnované - napr. sklá, kovové, drevené 

diely, leštený kameň a pod. - vždy starostlivo zabezpečte. Pred použitím zamiešajte. Obklady 

STONES impregnujte vrátane škár najskôr po 7 dňoch od skončenia prác. Impregnujte za 

suchého počasia bez dažďa pri teplote + 5°C do + 25°C. 

 

NANÁŠANIE: 

Na sadrové obklady STONES nanášajte jednorazovo nástrekom. Na betónové a ostatné obklady 

nanášajte štetcom alebo nástrekom. Impregnačný prostriedok sa musí nanášať rovnomerne. V 

prípade silne nasiakavých betónových plôch nanášajte dvakrát metódou mokré na mokré (druhú 

vrstvu nanášajte podľa nasiakavosti, okolitej teploty a teploty povrchu najneskôr po 20 

minútach). Impregnovaný povrch by mal byť dôkladne a rovnomerne nasýtený. 

 

SPOTREBA: 

1 balenie na 8-10 m2 pri jednovrstvové impregnácii. Spotreba prostriedku závisí od 

nasiakavosti impregnovaného materiálu a technike nanášania. 

 

SKLADOVANIE: 

Uchovajte v suchu a pri teplote +5°C do +30°C v pôvodnom obale.  

Doba použiteľnosti 12 mesiacov od dátumu výroby (dátum výroby je uvedené na obale). 

 

BEZPEČNOSŤ: 

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P280 - Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. 

 

 


