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PRO STONE 
SYMBOL pH 

P-10 9 

  
 Preparat do impregnacji kamienia naturalnego i sztucznego nieglazurowanego (betonu, kostki 

betonowej, gresu nieszkliwionego) oraz do fug cementowych. Zalecany do impregnacji elewacji 

cementowo – wapiennych, z piaskowca oraz klinkieru nieszkliwionego. Zabezpiecza przed wilgocią i 

brudem. Ułatwia czyszczenie pobudowane. Izoluje powierzchnie przed wnikaniem wody, sadzy, 

smarów i olejów. Odporny na zmiany warunków klimatycznych. Bezpieczny dla środowiska. 

Zalecany do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. 

Uwaga! Można stosować do powierzchni glazurowanych tylko przed fugowaniem. 

Wydajność: 1l – 10m
2
 przy nałożeniu 2-3 warstw. 

 

ZASTOSOWANIE: 
- posadzki kamienne porowate wewnątrz (centra handlowe, garaże podziemne, korytarze i schody w    

  hotelach, biurowcach itd.);  

- kostka betonowa (polbruk, pozbruk), wylewka betonowa na zewnątrz obiektów (stacje benzynowe,  

  parkingi);  

- pomniki, nagrobki;  

- fugi cementowe różnokolorowe;  

- ogrodzenia, murki, elewacje – powierzchnie pionowe zewnętrzne nieglazurowane (cegła,     

  piaskowiec, nieszkliwiony klinkier, zaprawa betonowa). 

 

SKŁAD:  
Preparat nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Stosować bez rozcieńczenia. Na czystą i suchą powierzchnię nanieść preparat za pomocą 

spryskiwacza lub pędzla (w temperaturach dodatnich)tak, aby dokładnie i równomiernie pokrył całość. 

W przypadku powierzchni o małej chłonności rozprowadzić szmatką, gąbką lub pędzlem. Po około 1 

godzinie powtórzyć operację. Przy bardzo dużej chłonności dopuszczalne jest naniesienie trzeciej 

warstwy. Pełną twardość impregnat uzyskuje po około 5-6 godzinach od momentu położenia ostatniej 

warstwy. W przypadku wystąpienia smug na powierzchni o małej chłonności – przepolerować. 

UWAGA! Impregnacja powinna być powtarzana każdorazowo po czyszczeniu powierzchni 

preparatami zasadowymi lub kwaśnymi. Wydajność około 100 ml/ 1m² powierzchni. gruntowanie 

powierzchni chłonnych przed polimeryzacją – 1 warstwa.   

ZAGROŻENIA: 
Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 
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TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
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