
IMPREGNAT DRY
ЗМІЦНЕННЯ, ЗАХИСТ ТА ГІДРОФОБІЗАЦІЯ ПОВЕРХОНЬ



IMPREGNAT DRY
спеціальний просочувальний засіб, який наноситься на поверхні  з метою 

надання водовідштовхуючих властивостей (гідрофобізація).



IMPREGNAT DRY 

 покращує якість поверхні та інтенсивність кольорів бетону, не допускає
утворення висолів на виробах з бетону;

 підвищує водонепроникність і стійкість проти атмосферних і хімічних впливів;

 підвищує морозостійкість та стійкість проти впливу розморожувальних
хімічних речовин;

 глибоко проникає в структуру основи (5 мм);

 надає поверхні гідрофобні властивості;

 не допускає виникнення висолів (білих соляних плям) та виквітів;

 запобігає утворенню мохів;

 підсилює колір основи;

 полегшує видалення плям від масла та інших забруднень;

 збільшує морозостійкість основи, стійкий до UV випромінювання;

 не змінює протиковзких параметрів основи.



Нанесення засобу для гідрофобізації IMPREGNAT DRY
На фото представлено фрагмент цеглин із чітко вираженою межею нанесення засобу для зміцнення, захисту

та гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY. При застосуванні IMPREGNAT DRY отримали зміцнену поверхню

насичений колір та гідрофобні властивості основи. Вода тепер не просочується всередину виробу.



Видалення висолів та гідрофобізація поверхні паркану 
При використанні засобу IMPREGNAT DRY поверхня, яка обробляється повинна бути чистою, не містити висолів,

вапняного (цементного) молока, залишків розчинів, пилу та інших речовин, що знижують ефект просочення, а

також повинні бути вилучені жирові плями, раніше нанесені покриття тощо.



Гідрофобізація поверхні паркану 
Фрагмент декоративного паркану приватного будинку із межею нанесення
засобу для гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY



Експеримент
Покриття 50% поверхні фактурного шару вібропресованої

бруківки із високим ступенем засоленості засобом для

видалення висолів PUTZ-EC та засобом для зміцнення,

захисту та гідрофобізації поверхонь IMPREGNAT DRY.

РЕЗУЛЬТАТ: повне видалення білих соляних утворень на

ділянці нанесення за допомогою засобу PUTZ-EC. Після

покриття очищеної ділянки бруківки від висолів засобом

для гідрофобізації IMPREGNAT DRY поверхня набула

гідрофобних властивостей, колір основи став насиченим

та контрастним із характерним відблиском – отримали

“МОКРИЙ ЕФЕКТ” та зміцнену не ковзку поверхню виробу.



Підготовка основи:
Поверхню бруківки перед нанесенням просочувального

засобу IMPREGNAT DRY необхідно очистити за допомогою

води - найкраще під тиском (KÄRCHER), а в сильно

забруднених місцях виключно механічним способом за

допомогою щітки. Якщо поверхні вкриті білими соляними

плямами – ВИСОЛАМИ, грибами, порослі мохом, та сильно

забруднені, після видалення бруду та повного висихання

поверхні необхідно провести санітарну обробку основи

протигрибковим засобом та препаратом для видалення

висолів (білих плям) та оновлення поверхонь PUTZ-EC.

Просочування поверхні:
Просочувальний засіб IMPREGNAT DRY необхідно наносити

після повного висихання підготовленої поверхні.

Рекомендується наносити 1-2 шари. Другий шар наноситься

після повного висихання першого шару. IMPREGNAT DRY

наноситься за допомогою пензля, валика або шляхом

розпилення (низьконапірного). Під час накладки

просочувального засобу, температура основи повинна на

3ºС перевищувати температуру точки роси. Поверхня, яка

просочена засобом IMPREGNAT DRY висихає протягом 2-3

годин при температурі 20ºС.

Повних експлуатаційних властивостей для пішохідного руху

досягає через 12 годин, для дорожнього руху через 24

години.



Гідрофобізація поверхні виробів із бетону

Насичений колір

та “мокрий ефект” поверхні 

після нанесення IMPREGNAT DRY

Зміцнена поверхня

та захист від впливу зовнішнього 

агресивного середовища

Гідрофобні властивості

поверхонь після нанесення

IMPREGNAT DRY
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