
 

 Lac de impregnare pentru roci 
 

cu intensificator de culoare - lucios - hidrofug - repelent la murdărie 
 

 

Noi asigurăm garanţia pentru compoziţia ireproşabilă a materialului nostru, dar nu preluăm răspunderea 
modului de aplicare al acestuia, datorită varietăţii modurilor de lucru pe şantiere. Aplicaţi în principal 
pe o suprafaţă de probă şi testaţi. 
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PRODUS: 
Lac de impregnare repelent la apă şi murdărie cu intensificarea tonului culorii şi cu un luciu mătăsos 
pentru suprafeţele absorbante din piatră naturală. Protejează suprafața împotriva pătrunderii apei și 
murdăriei, la cel mai înalt nivel. În cazul în care efectul se diminuează, se va re-impregna suprafața 
curată. Intensifică culoarea şi structura. Fără îngălbenire, rezistent la intemperii, transpirabil. 
 
DOMENII DE UTILIZARE: 
Pentru toate suprafeţele absorbante din piatră naturală precum: granit, porfir, cuarţit, şist, gresie, plăci din 
calcar de Solnhofen etc. Pentru interior şi exterior. Inadecvat pentru suprafeţe lucioase, glazurate, 
neabsorbante şi piatră artificială. 
 
MOD DE UTILIZARE: 
Respectaţi prevederile de aplicare în exterior (înclinare, timp de uscare etc.). Se va aplica şi testa, din 
principiu, întâi pe o suprafaţă de probă. Nu aplicaţi atunci când există probabilitate mare de ploaie sau 
când suprafaţa este expusă direct razelor solare. Deconectaţi încălzirea prin pardoseală cu 12 ore în 
prealabil. Temperatura optimă de tratare: 12-25 °C. Cu ajutorul unei bidinele sau pensule, aplicaţi 1-2 
straturi uniforme pe pavajul curat şi uscat (timp de uscare pentru montarea cu adeziv minim 2-4 
săptămâni, iar pentru montarea cu mortar minim 4-8 săptămâni, umiditate reziduală <5%), în funcţie de 
capacitatea de absorbţie. Asiguraţi-vă că se formează un film neîntrerupt de substanţă. Nu este permisă 
băltirea. Se va evita stropirea suprafeţelor învecinate. Suprafețele tratate sunt de regulă practicabile după 
un timp de uscare de 6 ore. 
 
INDICAŢII: 
Pericol. Hydrocarbons, dearomatised, ethylbenzene. H226 Lichid şi vapori inflamabili. H336 Poate 
provoca somnolenţă sau ameţeală. H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 
respiratorii. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. P101 Dacă este 
necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa 
la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi 
alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261 Evitaţi să inspiraţi vaporii. P301+P310 ÎN CAZ DE 
ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. P501 Aruncaţi 
conţinutul/recipientul conform regulamentelor locale. 
Prevenirea alunecării suprafeţelor umede poate fi redusă ca urmare a principiului său funcţional. 
Valoarea limită a COV pentru acest produs: 750 g/l (cat. h). Produsul conţine max. 700 g/l. 
 
DURATĂ DE DEPOZITARE: 
aprox. 36 de luni, recipienţii începuţi se vor reînchide imediat. 
 
CONSUM: 
1 litru este suficient pentru aproximativ 5-20 m², în funcţie de capacitatea de absorbţie. 
 
CONŢINUT: 
1 L. 
 


