Impregnace pochůzné dlažby
Návody

- Na zajištění povrchu bazénových
lemů, dlažby a obkladových pásků
proti nečistotám a přitom zachování
jejich přírodního vzhledu a vlastností
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 odolný proti UV záření a výrobky ochrání po dlouhou dobu. Aplikaci
provádějte bez ředění na suchý- čistý povrch v jednom pracovním postupu. Přípravek
nanášejte rovnoměrně, pouze na vrchní pohledovou plochu (jen na plochu, která bude
po nalepení výrobku vidět.

- Nenatírejte boky, které se budou spárovat, ani spodní část dlažby). Výrobky z
umělého pískovce vydatně sají, proto se jejich povrch nepokoušejte nasytit. Nejlépe je
provádět nanášení impregnace velkým plochým štětcem a ze začátku si dávku pro
jeden kus odměřit, aby Vám množství impregnace vystačilo na všechny kusy.
Dodatečná impregnace v druhém pracovním postupu již není možná, neboť po
zaschnutí první impregnační vrstvy je tekutinu odpuzující funkce přípravku plně účinná
!!

- Po provedení impregnace nechte dlažbu řádně zaschnout ( doba zasychání je závislá
na klimatických podmínkách a v jednotlivých ročních obdobích může trvat rozdílně).
Minimálně by doba k celkovému zaschnutí a 100% ochraně výrobku neměla být kratší
než 24 hodin.

- Impregnaci neprovádějte za mrazivého a sychravého počasí, za deště, na prudkém
slunci a při teplotách nad 25 stupňů !!

- Dlažba během impregnování a poté až do úplného zaschnutí impregnace nesmí přijít
do kontaktu s vodou a nesmí být jinak znečištěna !!

- Čerstvě natřené dlaždice nikdy neprokládejte balícím polystyrenem nebo jinými
proložkami, tyto mohou na povrchu způsobit nevratné otisky nebo fleky!!
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- Při správném naimpregnování a po řádném proschnutí impregnační látky musí voda
na povrchu udělat kapku a nevsáknout se.

- Nátěr je možno provádět i přímo na již instalované dlažbě u bazénu, ale je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, aby jste impregnací neznečistili bazén samotný nebo jeho okolí.
Nejlépe (pokud je to možné) naimpregnujte výrobky před jejich montáží s tím že
natíraný výrobek umístěte do větší nádoby, např. do vaničky a v ní provádějte
impregnování.Při impregnování totiž nevsáknutý přípravek vydatně stéká z výrobku.
Jeho zadržením a opětovným použitím ušetříte nemalou částku.

- Přípravek Remei Compact je po zaschnutí ekologicky i zdravotně nezávadný.
- Vydatnost:
• 1,0 kg – cca. 6 ks bazénových lemů
• 1,0 kg – cca. 5 ks čtvercové dlažby 49x49x4cm
• 1,0 kg – cca. 2 m čtv. obkladových pásků
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