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Hloubková impregnace na vodní bázi 
Venkovní a vnitřní použití. Téměř bez zápachu. 

 
Pro všechny druhy přírodního a umělého kamene, 
lámaného kamene, cihel, betonu a dlažby. Broušené, 
hrubě opracované a leštěné povrchy. 

Přírodní hloubková impregnace na vodní bázi. Nepatrně 
zvýrazňuje barvu. Pomáhá chránit před ušpiněním.  Silně 
odpuzuje vodu, oleje a mastnoty. Umožňuje povrchu 
„dýchat“. 

Zameťte podlahu jako obvykle a umyjte prostředkem LTP 
Waxwash. Stěny a povrchy vyčistěte pomocí spreje LTP 
Stonewash Spray. 

 

 
 

Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před 
mrazem. 

 
Trvanlivost – až 2 roky, pokud není nádoba otevřena. 

 
 
 

Informace o nástrojích k aplikaci a čištění najdete na 
internetových stránkách www.ltp-online.cz. 

 
Příprava: 

 
Zajistěte, aby byl povrch určený k ošetření zcela čistý, suchý 
a bez jakýchkoliv nečistot, špíny, betonu a spárovací hmoty. 
V případě potřeby povrchy nejprve důkladně omyjte 
zředěným roztokem LTP Grimex 1:10, čímž odstraníte 
zbytky nečistot a nechte uschnout (24 hodin). 

Vypněte podlahové vytápění. Nejprve vyzkoušejte na malé 
ploše. Na ošetřené plochy nepoužívejte agresivní čisticí 
prostředky. Na vysoce porézní materiály použijte dostatečné 
množství impregnace, dokud nebude povrch zcela nasycen. 
Nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 
25 °C. Nadměrné množství impregnace je možné po 
zaschnutí odstranit vyleštěním pomocí hadříku z mikrovlákna 
nebo leštícíhostroje a lešticí podložky. Pokud jsou zaschlé 
pozůstatky ponechány příliš dlouho a je obtížné odstranit je 
leštěním, naneste trochu mýdlové vody a jemně obruste 
pomocí bílé emulgační podložky, opláchněte a nechte 
uschnout.   

Hrubě opracované, bubnované, hrubé nebo štípané 
povrchy. Před použitím protřepte. Naneste dostatečné 
množství a rovnoměrně rozetřete pomocí štětce nebo 
houbičky. Na vysoce savé povrchy nanášejte v hodinových 
intervalech další vrstvy, dokud nebude povrch zcela 
nasycen. 
Hodinu od poslední aplikace odstraňte přebytečnou 
impregnaci pomocí savého hadříku. Impregnace nesmí 
na povrchu zaschnout. 

Broušené, hladké a leštěné povrchy Před použitím 
protřepte. Naneste dostatečné množství a rovnoměrně 
rozetřete jemným hadříkem, jehněčí vlnou nebo houbičkou. 
Povrch nechte zaschnout, nedovolte však, aby na povrchu 
zaschly zbytky impregnace. Odstraňte zbytky impregnace 
stále viditelné po 1 hodině. Na svislých plochách nanášejte ze 
zdola nahoru. 

 

Prázdné nádoby jsou recyklovatelné. Účinné látky jsou 
rozpustné ve vodě a po vytvrzení inertní, proto nejsou 
škodlivé pro životní prostředí a jsou ekologicky nezávadné. 

 

 

 
 
Zdraví škodlivé při vdechnutí. Škodlivé pro vodní 
organismy s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry / výpary / 
aerosol. Používat pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře 
větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. V PŘÍPADĚ VDECHNUTÍ: Doveďte takovou osobu 
na čerstvý vzduch a udržujte v klidu. Pokud se necítí dobře, 
zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lékaře. Obsah / 
nádobu zlikvidujte v místě sběru nebezpečného a speciálního 
odpadu. 

 

  

Povrchy s nízkou porézností 15 m² 75 m² 

Povrchy s vyšší porézností 7,5 m² 37,5 m² 

Leštěné povrchy 30 m² 150 m² 

Tyto informace jsou poskytovány bez záruky. 
Materiál by měl být používán s přihlédnutím k 
místním podmínkám a povrchům, které mají být 
ošetřeny. V případě pochybností přípravek 
nejdříve vyzkoušejte na malé ploše. 

	

Informace o skladování 

Ochrana	zdraví,	bezpečnosti	a	životního	
prostředí 

Vydatnost: m² / vrstva 1 litr 5 litrů 

Návod k použití 

VAROVÁNÍ 

Jiné 


