
       IMPREGNOVAT a CHRÁNIT 

Ochrana kamene „STEINSCHUTZ PERFEKT“ 

- neobsahuje kyselinu 

- odolný vůči vodě, oleji a nečistotám 

- zintenzivňuje barvu a strukturu 

- 1000 ml 

UPOZORNĚNÍ: 
Produkt používejte jen neředěný. Ošetřujte pouze zcela vyschlé povrchy. U nově položených ploch by měla 
být vždy dodržena čekací doba 4 týdnů. Po dešťové přeháňce počkejte cca 3 dny. Nenanášejte při silném 
slunečním záření nebo dešti. Nesmí přijít do kontaktu se skleněnými plochami. Čerstvě ošetřená plocha by 
měla být min. 24 hodin chráněna před deštěm. Nejpozději po 24 hodinách je plocha plně použitelná. Efekt 
zintenzivňující barvu je silně závislý na základní barvě, struktuře a savosti povrchu a u extrémně savých 
podkladů je zřetelně viditelný částečně teprve po několika naneseních.  
Každý kámen je jiný. Proto doporučujeme provést na vhodném místě zkušební nános. Při nesprávné 
manipulaci zaniká jakákoli zodpovědnost za eventuální škody. 
 
TIP: 
Pro eventuální nutné intenzivní čistění před impregnací doporučujeme GODELMANN STEIN Silně čistící 
koncentrát nebo Čistič s bělícím účinkem. 
 
OBSAHUJE: 
naftu (těžkou), zpracovaná s vodíkem 
 
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ: 
R 10: hořlavý. R 65: zdraví škodlivé – při polknutí může způsobit poškození plic. R 66: opakovaný kontakt 
může vést k suché nebo popraskané kůži.  
 
RADY NA BEZPEČNOST: 
S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 23: Nevdechovat plyn/páru/aerosol. S 24: Zamezit kontaktu s pokožkou. 
S 51: Používat jen v dobře větraných prostorech. S 62: Při požití nevyvolávat zvracení, ale okamžitě si 
vyžádat radu lékaře a předložit balení nebo etiketu. 
 
Prodyšná speciální impregnace připravené k okamžitému použití s formulí 2 v 1: 

- 1.: dlouhotrvající hloubková ochrana díky vysoce kvalitním impregnačním složkám 
- 2.: optické zušlechtění a renovace sině zatěžovaných nebo vybledlých povrchů díky akrylátovým 

dílům, které zintenzivňují bravy 
Vlhkost, oleje, tuky a agresivní nečistoty již nemohou proniknout. Mech, řasy, plíseň a výkvěty již nenajdou 

úrodnou půdu. Znečištění olejem a tukem, mokrým listím, skvrnami od ovoce, kávou, červeným vínem atd. 

se nechají výrazně snadněji odstranit. Ideální také pro překlenutí vlásečnicových trhlin (až do cca 0,2 mm). 

OBLASTI POUŽITÍ: 
Betonové terasové a zahradní desky a dlažby. 
 
 
 



APLIKACE: 
Povrch, který je třeba ošetřit, by měl být suchý, čistý, bez skvrn a savý. Používat pouze na neleštěné a 
nezapečetěné povrchy. Optimální teplota zpracování leží mezi +10 °C a +25 °C. Nenanášet na velmi zahřáté 
povrchy. Steinschutz perfekt se nanáší postřikem (tlaková stříkačka, lahev s rozprašovací hlavicí) nebo 
nátěrem (štětec, molitanový váleček, utěrka z mikrovlákna nebo mop) šetrně a rovnoměrně. Nenanášet 
příliš sytě. Produkt nesmí zůstat na povrchu, ale musí se zcela vsáknout. Přebytečný materiál je třeba před 
zaschnutím zcela setřít hadříkem. Produkt nesmí na površích stát (musí se zcela vsáknout). U velmi slabě 
savých povrchů nanášet Steinschutz perfekt jen ve velmi tenké vrstvě a zapracovat utěrkou nebo mopem 
z mikrovlákna. U ošetřování svislých ploch se vyvarujte stékání po kapkách. Kapky je třeba ihned odstranit. 
Prohloubení barevného tónu je zpravidla okamžitě viditelné. U obzvláště savého podkladu je případně 
nutný druhý nános, aby se docílilo optického nasycení. Je zde třeba dodržet čekací dobu cca 10 minut.  
Při správném použití je doba schnutí cca 30 minut.  
 
VYDATNOST: 
Cca 5 - 25 m² / litr Steinschutz neutral – dle savosti podkladu. Při druhém nanesení se spotřeba redukuje na 
polovinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DODAVATEL: 
GODELMANN GmbH & Co. KG 
Industriestr. 1, D-92269 Fensterbach, Tel. +49 (0) 9438 9404 0, Fax +49 (0) 9404 70  
e-mail: info@godelmann.de, www.godelmann.de 


