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Opis i zastosowanie. 

Europutz  Impregnat Akrylowy jest wodorozcieńczalnym preparatem 

impregnująco - gruntujący wyprodukowanym na bazie najwyższej 

jakości żywic syntetycznych. Przeznaczony jest głównie do 

wzmacniania i wyrównywania chłonności budowlanych podłoży 

mineralnych, w szczególności tynków cementowych i cementowo –

wapiennych, tynków wapiennych i gipsowych, płyt kartonowo – 

gipsowych, gazobetonu, gładzi budowlanych, powierzchni pokrytych 

farbami kredowymi itp. Przeznaczony do zastosowania wewnątrz i 

na zewnątrz pomieszczeń. 

 

Przygotowanie podłoża.   

Podłoże, na którym ma być zastosowany preparat powinno być 

oczyszczone z elementów, które nie są wystarczająco mocno 

związane z podłożem (piasek, luźne fragmenty powłok malarskich, 

luźne fragmenty tynków i posadzek). Podłoże ponadto powinno być 

suche i wolne od infekcji biologicznych (grzybów, pleśni i alg). 

 

Sposób użycia 

 

Preparat należy rozcieńczyć czystą wodą wodociągową w stosunku 

1:2 - w przypadku impregnowania podłoża , a w przypadku jego 

wzmacniania – w stosunku 1:1. Dla uzyskania powłoki 

zapobiegającej tzw. „pyleniu podłoża” preparat stosować bez 

rozcieńczania. Impregnat można nanosić pędzlem, wałkiem lub 

natryskiem. Po użyciu narzędzia umyć niezwłocznie w ciepłej 

wodzie. W większości przypadków wystarcza jednokrotne pokrycie 

podłoża. Jeżeli zachodzi taka konieczność, drugą warstwę nanieść 

po 12 h. Ze względu na to, że produkt jest trudno usuwalny po 

wyschnięciu, należy chronić wszelkie powierzchnie, na które nie 

będzie on nanoszony przed przypadkowym zabrudzeniem, gdyż 

może to doprowadzić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

UWAGA: Rozcieńczony impregnat nie nadaje się do dalszego 

przechowywania 

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy 

wykonywaniu prac  z użyciem impregnatu należy używać 

standardowej odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych. W 

przypadku kontaktu produktu ze skórą lub z oczami należy przemyć 

zabrudzone miejsce dużą ilością czystej wody.  W przypadku 

spożycia wypłukać usta oraz popić dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W 

przypadku wystąpienia reakcji alergicznej organizmu lub 

utrzymywania się zaburzeń widzenia spowodowanych zabrudzeniem 

skóry lub oczu, należy zasięgnąć porady lekarza. Wszelkie 

informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie 

charakterystyki produktu dostępnej u producenta. 

 

Przechowywanie i transport. 

Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnych i 

nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +5 do + 25
o
C. 

Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Składowanie na paletach- maksymalnie 4 warstwy. Nie składować 

palet jedna na drugiej 

P102 chronić przed dziećmi 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 1 rok od daty produkcji (numer 

partii podany na opakowaniu). 

 

 

 

Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność   
Przec. 0,1l roztworu 

preparatu/1m
2 

Gęstość objętościowa 1,0 g/cm
3 

pH 7,42 

Ilość warstw 1-2 

Nakładanie kolejnej warstwy  Po min. 12h 

Temperatura pracy Od +5 do +25
o
C 

Czas całkowitego schnięcia Ok.12 h 

 

Podane dane odnoszą się do temp. ok. 20
o
C i wilgotności względnej 

powietrza ok. 65%. 

 

Dane dodatkowe: 

 

Kod produktu: EP/IA 

Kody EAN: 

Opakowanie EAN 

1l. 5906736600901 

5l. 5906736600918 

10l. 5906736600925 

 


