Návod k impregnaci bazénových lemů a dlažby
Návody pro Umělý

pískovec

Na zajištění povrchu bazénových lemů, dlažby, případně obkladových pásků proti nečistotám
doporučujeme provést nátěr hydrofobizačním přípravkem REMEI COMPACT. Přípravek
vytváří účinnou ochranu proti působení povětrnostních podmínek, spadům nečistot z ovzduší
a zabraňuje vzniku řas. Přípravek je po aplikování odolný proti UV záření ze slunce a
výrobky ochrání po dobu min. 2-3 roky.
Aplikaci proveďte neředěným, řádně promíchaným přípravkem na suchý a čistý povrch v
jednom pracovním postupu. Přípravek je vhodné nanášet velkým plochým štětcem,
rovnoměrně, pouze na vrchní pohledové plochy (pouze na plochy, které budou po nalepení výrobku
vidět. Nenatírejte boky výrobku, které se budou spárovat, ani spodní část sloužící k nalepení). Nové,
neošetřené výrobky z umělého pískovce mají porézní strukturu materiálu, čímž vydatně
přijímají tekutiny. Při impregnování se proto nepokoušejte jejich povrch nasytit. Důležitější,
než množství je při nanášení impregnace nevynechat žádné místo povrchu! Ze začátku je
vhodné si dávku potřebnou pro jeden kus odměřit, aby množství impregnace vystačilo na
všechny kusy. Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná. Po
zaschnutí první aplikované vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku již plně účinná a
další nepřijímá. Impregnační přípravek je vysoce zatékavý a při aplikaci má tendenci
z povrchu stékat. Doporučujeme proto pod výrobek umístit vhodnou nádobu a přebytečnou
tekutinu v ní zachytávat a následně použít na další dílce.
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. Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí,
za deště, na prudkém slunci a při teplotách nad 25 stupňů. Výrobky během impregnování a
poté až do jejich úplného proschnutí nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být jinak
znečištěny!!
Správnou funkčnost ochrany výrobků ověříte nalitím vody na jejich povrch. Voda by měla
zůstat na povrchu ve formě kapky, případně stéct, ale nevsáknout se.
Pokud se voda začne do povrchu vsakovat (cca. po 2-3 letech) je zapotřebí provést novou
aplikaci impregnace. Pro tuto již bude zapotřebí pouze cca. 1/3 původního množství.
Stav účinnosti ochranné impregnace doporučujeme kontrolovat min. jednou ročně aby se
předešlo nechtěnému poškození výrobků.
Přípravek Remei Compact je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.

Impregnační nátěr REMEI COMPACT (voděodolný impregnační nátěr k ošetření povrchu umělého
pískovce)

obsah balení – 1 ltr.
vydatnost – 1,5 m2 (pro 5-6 ks bazénových lemů)

(pro 3-4 ks bazénové dlažby)

cena za balení 299,- Kč bez DPH

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

