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KARTA TECHNICZNA 

 

IMPREGNAT C1 

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE 

Cecha Wartość 

Gęstość Ok. 1,0 g/cm
3
 

pH Ok. 8 

Wydajność 1litr na 8-12m
2 

Temperatura użycia +5
o
C do +25

o
C 

Temperatura/zakres 
wrzenia 

Ok. 100
o
C 

Czas schnięcia w 
temp. +20oC 

na dotyk: 2-4 godziny;  
całkowity: 24 godziny 

Odporność chemiczna 
oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol 

etylowy, detergenty alkaliczne, 
farba drukarska 

Zapach bezwonny 

 

OPIS PRODUKTU 
Impregnat C1 jest to wodna emulsja żywic sztucznych stosowany 
do pielęgnacji i impregnacji betonu, elementów betonowych oraz 
cementowych posadzek przemysłowych. Po zastosowaniu 
następuje znaczne zwiększenie odporności na ściskanie, 
ścieranie, zmniejszenie chłonności wody przez elementy 
betonowe, ograniczenie rys skurczowych oraz znaczne 
zwiększenie twardości. Produkt nie zawiera rozpuszczalników. 

ZASTOSOWANIE 
Impregnat C1 stosuje się do zabezpieczenia nowo wykonanych 
powierzchni betonowych przed zbyt szybką utratą wody,  
do gruntowania, aby ograniczyć ich chłonność, a także  
do powierzchniowego wzmocnienia, zabezpieczenia przed 
pyleniem oraz zmniejszenia nasiąkliwości istniejących 
powierzchni.   
 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Karta charakterystyki preparatu 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
Produkt nie jest toksyczny i nie stwarza zagrożenia  

w normalnych warunkach stosowania. Pracownicy podczas 

użycia powinni zastosować odzież ochronną, buty, okulary oraz 

rękawice ochronne.  Chronić przed dziećmi.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt jest dostarczany w  postaci gotowej do użycia. Przed 

użyciem należy go dokładnie wymieszać. . Produkt należy 

nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem 

jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Zużycie 

preparatu 1l na 8-10m
2
, w zależności od struktury podłoża.  

Produkt należy nakładać na nowo wykonany beton po  

ok. 12 godzinach, na istniejące powierzchnie po ich dokładnym 

umyciu i wysuszeniu, na świeżo ułożoną posadzkę betonową 

natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. W przypadku 

bardzo chłonnych podłoży preparat nanieść dwukrotnie.  

Ze względu na niewielką  grubość warstwy należy liczyć się  

z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki. 

Temperatura stosowania: +5 do +25
o
C. 

 

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT 
Przechowywać maksimum 12 miesięcy  od daty produkcji 

w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach,  

w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Temperatura 

magazynowania: +5 do +49
o
C. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych i przed mrozem. 

 

UWAGI 
Produkt dostępny w opakowaniach 30 i 210l. 
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Symbol 
Jednostka 

miary 
Opakowanie/ jednostka 

handlowa 
Nr. artykułu 

Impregnat C1-30 
1 litr 

kanister 30l CH-OB-00-0-02816     

Impregnat C1-210 beczka 210l CH-OB-00-0-02815     

 
Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy. 

Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody  

firmy FORBUILD SA są zabronione. 

Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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