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Vlastnosti
ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY sa vyrába na báze +vodnej akry-
lovej disperzie.

Uľahčuje udržiavať ošetrený povrch v čistote – vďaka veľkej schopnosti preni-
kať do hĺbky vrchnej vrstvy obkladov a dlažieb, a zároveň vytvárať na povrchu 
ochranný povlak.

Neglazovaným obkladom a dlažbám poskytuje jemne lesklú vrstvu.

Bezfarebný – po zaschnutí zvýrazňuje farbu podkladu.

Paropriepustný.

Vzdoruje pôsobeniu bežných čistiacich prostriedkov – nevymýva sa v priebehu 
štandardného ošetrovania obkladov.

Určenie
Chráni porézne povrchy, ktoré sú náchylné k hĺbkovému znečisteniu. 

Chráni pred bežným prevádzkovým znečistením: tukmi, olejmi, kávou, čajom 
a vodou.

Minimalizuje riziko vzniku výkvetov a biologickej korózie na povrchu špáry.

Obmedzuje vznik povrchových prasklín spôsobených vodou vniknutou do 
poréznej štruktúry materiálu. 

Vracia pôvodný vzhľad starým a matným obkladom a dlažbám.

MIESTA POUŽITIA

Terasy a balkóny +

Kúpeľne +

Kuchyne +

Chodby, schodiska +

haly +

DRUHY POVRCHOV

Cementové špárovacie hmoty +

Extrémne savé obklady a dlažby 
(keramické neglazované, kameninové, cementové).

+

Staré keramické obklady a dlažby +

Obklady a dlažby s malou savosťou, napr.: 
glazované zlinuté dlažby

použiť
ATLAS IMPREGNÁT 

PRE PRÍRODNÚ  
KAMENINU  

A ZLINUTÉ DLAŽBY

Technické údaje 
Lak pre exteriérové a interiérové nátery. Maximálny obsah VOC vo výrobku  
5,46 g/l, prípustný obsah VOC 130 g/l.

Hustota emulzie 1,0 g/cm3

Teplota podkladu a okolitého prostredia od +5 °C do +25 °C

Pochôdznosť podlahy po 24 hodinách

Technické požiadavky 
Impregnačný prostriedok nie je klasifikovaný ako stavebný materiál. Má hygie-
nický atest PZH (obdoba Hlavného hygienika SR)

Impregnovanie
Príprava podkladu
Podklad by mal byť suchý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, tukov, voskov.
Príprava preparátu
ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY je vyrábaný k priamemu použitiu. 
Nesmie sa miešať s inými látkami, riediť ani zahusťovať. 
Impregnovanie
ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY sa nanáša na ošetrovaný povrch  
v neriedenom stave pomocou štetca alebo hubky v tenkej rovnomernej vrstve. 
Prebytočné množstvo odstráňujeme pomocou suchej handričky. Na extrémne 
savom povrchu, sa po cca 30 minútach schnutia nanesie ďalšia vrstva prostried-
ku. Táto vrstva sa nanáša priečne voči prvej vrstve. Pochôdznosť podlahy je po 
uplynutí 24 hodín od nanesenia emulzie. Špáry je možné impregnovať až po ich 
zatvrdnutí. Emulziu nanášame na špáry tenkým štetcom po uplynutí 2 týždňov 
od ich zhotovení. 

ATLAS IMPREGNÁT NA 
OBKLADY A DLAŽBY   
 

ČISTENIE HUBKOU
APLIKÁCIA 
ŠTETCOM

PRE INTERIÉRY 
A EXTERIÉRY

LAHKÁ
APLIKÁCIA

NA STENY 
A PODLAHY

 � Tvorí ochranný mikro povlak, ktorý bráni prenikaniu nečistôt

 � Uľahčuje udržiavať ošetrený povrch v čistote 

 � Leskne sa
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Výdatnosť
Priemerná spotreba je 1 l impregnátu na zhruba 15÷20 m² (1 litr na cca 40 m²).  
V praxi sa spotreba odvíja od stupňa savosti podkladu a druhu použitej keramiky.   

Balenie
Plastové nádoby: 1 litr.     

Dôležité dodatočné informácie
• Pred použitím ATLAS IMPREGNÁTU NA OBKLADY A DLAŽBY pre ochranu novo 

zhotovenej dlažby alebo obkladu, odporúčame kontaktovať výrobcu obklada-
čiek a dlaždiček a konzultovať použitie preparátu.

• Impregnáciu je potrebné vykonať starostlivo a dôkladne a dávať pozor aby 
sme impregnát nenanášali na povrch obkladov a dlažieb pozdĺž špár. Pokiaľ 
sa to stane, je potrebné impregnát priebežne pred zaschnutím odstráňovať. 

• Miestnosti, kde bol aplikovaný čistiaci prostriedok je možné prevádzkovať až 
po dôkladnom odvetraní charakteristického zápachu.

• Náradie čistíme čistou vodou ihneď po použití. K odstraňovaniu zvyškov po 
prostriedku ATLAS IMPREGNÁT NA OBKLADY A DLAŽBY slúži ATLAS PRE OD-
STRAŇOVANIE ZVYŠKOV FARIEB, PENETRÁTOV A OMIETOK. 

• Skladujte mimo dosahu detí! Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. . Obsahuje 
zmes 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [č. ES 247-500-7] a 2-methyl-4-is-
othiazolin-3-on  [č. ES 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Riaďte 
sa pokynmi v Karte bezpečnostných údajov.

• Prepravujte a skladujte v hermeticky uzatvorených originálnych a správne 
označených obaloch, v suchom a chladnom mieste. Nevystavujte pôsobeniu 
vysokých teplôt (nad 30 °C) a mrazu. Doba použiteľnosti kvapaliny je 24 me-
siacov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Informácie uvedené v tejto Technickej karte sú iba základnými pravidlami pre 
použitie tohoto výrobku. Pri prevádzaných prácach je nutné dbať príslušných 
odporúčaní a smerníc, noriem a súčasne platných technických kariet, ako aj uzná-
vaných architektonických a technických pravidiel. Dodržujte hlavne bezpečnostné 
predpisy. Ak vydáme novú technickú kartu, táto technická karta sa stáva automa-
ticky neplatná. Aktuálnu technickú dokumentáciu nájdete na www.atlas.com.pl.
Dátum aktualizácie: 2020-07-08
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