
Návod k impregnaci bazénových lemů a dlažby 

Návody pro Beton Mystery a Exclusive 

 

Betonové výrobky řady Mystery a Exclusive jsou již při výrobě opatřeny hydrofobními 

materiály. Tyto snižují nasákavost jejich povrchu a redukují přenos a usazování nečistot do 

vnitřní struktury. Pro běžné, domácí používání není tedy zapotřebí již další ochrana jejich 

povrchu. Tato je naopak vhodná při plánované vyšší zátěži např. při komerčním použití a při 

větší frekvencí osob. 

Pro ochranu povrchů výrobků z vibrovaného betonu doporučujeme použití impregnačního 

přípravku HD impregnace od společnosti Chryso. Tento přípravek mírně vytvrzuje jejich 

povrch, zabraňuje průsaku skvrn a nečistot a vytváří ochranný film proti olejům a mastnotám. 

Přípravek ve formě bílé mléčné kapaliny je zapotřebí před aplikaci naředit čistou vodou v 

poměru 3:1 (3 díly přípravku a 1 díl čisté vody, a řádně promíchat). Následnou aplikaci provádějte 

naředěným přípravkem za pomoci širokého plochého štětce. Impregnaci naneste na celou 

pohledovou plochu výrobku a případné přebytky (kaluže) nevsáknuté impregnace ihned z 

povrchu setřete (vysušte) čistou savou látkou. Důkladné setření přebytečné impregnace je 

velice důležité, protože při jejím opomenutí mohou na povrchu vzniknout po zaschnutí lesklá 

místa a znehodnotit tak celkový jednotný vzhled. Při impregnování výrobků nainstalovaných 

u bazénu zajistěte, aby nedošlo k znečištění bazénu samotného, nebo okolních ploch! Po 

provedeném nátěru musí být celý povrch jednotný, mírně navlhlý a bez vlhkých skvrn. 

Povrch výrobku během nanášení impregnačního nátěru výrazně ztmavne a mohou se na 

něm i objevit nepravidelné flíčky. Během pár minut, vlivem vysychání ale opět dostane svoji 

původní barevnost. U některých barev může po aplikaci dojít k nepatrnému prohloubení 

jejich sytosti (tzv. mokrý efekt). 

Po provedení impregnace výrobky volně rozložte na suchém, větraném místě a nechte řádně 

proschnout (doba zasychání je závislá na aktuálních klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních 

obdobích může trvat rozdílně). Čerstvě naimpregnované výrobky nikdy neprokládejte přepravním 

balícím polystyrenem nebo jinými proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné 

otisky nebo fleky!!  Minimální doba k celkovému proschnutí a 100% ochraně výrobků by 

neměla být kratší než 24 hodin a po tuto dobu nesmí výrobky přijít do kontaktu s vodou nebo 

nečistotami! Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na 

prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů. 

 

Při práci chraňte zrak ochrannými brýlemi a k ochraně rukou použijte gumové rukavice. 

Přípravek HD impregnace je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný. 

 

Impregnační nátěr CHRYSO HD (voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu betonu)  

obsah balení – 1 ltr. 

vydatnost – 8-9 m2 (pro 40-45 ks bazénových lemů) 

                                            (pro 30 ks bazénové dlažby) 

cena za balení 190,- Kč bez DPH  



Výrobky můžete zakoupit u naší společnosti. Uvedené ceny jsou doporučeny výrobcem. 


