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IMPREGNAT GRC
I M P R E G N A T  D O  W Y R O B Ó W  Z  B E T O N U  G R C

CHARAKTERYSTYKA
Impregnat  GRC jest  gotowym  do
użycia  roztworem  żywic  organicznych,
oraz  związków  fluoroweglowych
(odpowiednik systemu teflon protector).
Preparat  po  naniesieniu  pielęgnuje  i
impregnuje  wyroby  z  betonu
architektonicznego,  praktycznie  nie
zmieniając ich koloru.

PRZEZNACZENIE
 do  impregnacji  świeżych

elementów z  betonu
architektonicznego.

 do  zabezpieczania  i  pielęgnacji
dojrzałych  betonów
architektonicznych.

 do  impregnacji  hydrofobowej
kamienia  naturalnego,  głównie
piaskowca  i  wapienia  oraz
porowatych  materiałów
ceramicznych

WŁAŚCIWOŚCI
 Tworzy mikropowłokę, która prawie

całkowicie  eliminuje  przesiąkliwość
powierzchni.

 Uodparnia  beton  architektoniczny
na opady atmosferyczne.

 Wnika  głęboko  w  beton
wzmacniając strukturę.

 Długotrwale  zabezpiecza  przed
zawilgoceniami, plamami np. kawy,
tłuszczów  oraz  przed
oddziaływaniem  detergentów,  olei
mineralnych  i  syntetycznych  i
chemii gospodarczej.

 Impregnat  praktycznie  nie  zmienia
koloru betonu.

 Zwiększa  żywotność  betonów
architektonicznych  i  zapobiega  ich
naturalnemu pyleniu.

 Jest  produktem  ekologicznym  i
bezpiecznym w użytkowaniu.

 Zastosowanie  we  wnętrzach  i  na
zewnątrz budynków

DANE TECHNICZNE
 wydajność: 8-10 m2/l
 czas  schnięcia  w  temp.  20°C:  na

dotyk 2 - 4h, całkowity 24h
 gęstość 0,99 g/cm3

 temp. aplikacji +5°C do +25°C

 
SPOSÓB NANOSZENIA
Preparat  przed  użyciem  dokładnie
wymieszać.  Impregnowana powierzchnia
musi być czysta i sucha. Impregnat GRC
można  aplikować  bezpośrednio  po
wykonaniu elementu betonowego, jak i w
późniejszym  terminie  wykonania.
Preparat   należy  równomiernie
rozprowadzać cienkimi warstwami (max.2
warstwy).  Zalecanym sposobem aplikacji
jest  natrysk  opryskiwaczem
niskociśnieniowym,  preparat  można
nanosić  także  wałkiem  lub  pędzlem,
starannie  rozprowadzając  preparat  na
powierzchni. 
Kolejna  warstwa  Impregnatu  GRC
powinna  być  aplikowana  po  całkowitym
wyschnięciu pierwszej warstwy.

INFORMACJE DODATKOWE
Podczas  użytkowania  wyrobów  cienka
warstwa  impregnatu  może  ulec
miejscowemu  wytarciu,  proces  ten  nie
wpływa  na  zmianę  parametrów
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technicznych wyrobu. W razie potrzeby
należy  liczyć  się  z  okresowym
odnawianiem  powłoki  Impregnatem
GRC.

WARUNKI UŻYTKOWANIA
Temperatura   otoczenia   od  +5°C  do
+25°C.   Miejsca  aplikacji  nie  powinny
być  nadmiernie  nasłonecznione  lub
wilgotne.  Należy  unikać  gwałtownych
zmian  temperatur  dla  zachowania
równomiernego  procesu  wysychania
preparatu.  Narzędzia  i  sprzęt  po
aplikacji myć wodą

OCENA JAKOŚCI WYKONANEJ 
IMPREGNACJI
Na  wyschniętą,  zaimpregnowaną
powierzchnię  nanieść  niewielką  ilość
wody.  Za  pomocą  łyżeczki  uformować
dużą  kroplę  i  przykryć  odwróconym
przezroczystym  naczyniem  (np.
szklanką).  Właściwie  zaimpregnowana
powierzchnia  utrzyma  wodę  w  formie
kropli przez 24h.

OPAKOWANIE
Butelka PP 1 kg
Kanister PP 5 kg
Kanister stalowy 10 kg
Kanister PP 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Preparat  należy  przechowywać  i
transportować  w  temperaturach   od
+5°C do +25°C Termin przydatności do
użycia  12  miesięcy  od  daty  produkcji
podanej na opakowaniu.

Stosując  Impregnat  GRC  należy
przestrzegać  powyższych  zaleceń
producenta odnośnie bezpiecznego 
sposobu użytkowania jak i prawidłowego
stosowania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem. 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy  pamiętać  o  zapewnieniu  dobrej
wentylacji  w  pomieszczeniach  gdzie
wykonywane są prace przy użyciu 
Impregnatu GRC. 
Impregnat  GRC  jest  środkiem  nisko
szkodliwym  ale  nie  powinien  dostać  się
do kanalizacji i wód gruntowych. 
Produkt niepalny.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Nie można dopuścić, aby Impregnat GRC
dostał się do przewodu pokarmowego. W
przypadku  takiego  zdarzenia
niezwłocznie  skontaktować  się  z
lekarzem.
W przypadku kontaktu preparatu ze skórą
lub oczami. Miejsca zabrudzone przemyć
dużą  ilością  wody  z  mydłem,  a  skórę
natłuścić kremem.

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 1504-2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOSCI 
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