
Povrchová penetrace hydrofobním nát�rem

Kdy je vhodné použít hydrofobní nát�r: 

1) V p�ípad� použití broušeného povrchu tvarovek v interiéru i exteriéru, tento povrch 

má vyšší nasákavost než standardní povrchy (hladké, štípané). 

2) Použití broušených zákrytových st�íšek. 

Použitý hydrofobní p�ípravek by m�l spl�ovat n�kolik základních požadavk�: 

- musí být ur�en pro betonové materiály, 

- musí být odolný v��i UV zá�ení, 

- musí umožnit " dýchání zdiva", 

- musí být inertní v��i betonu. 

P�ípravk�, které spl�ují tato kritéria, je na trhu celá �ada. Do systému KB-BLOK byly 

úsp�šn� odzkoušeny tyto p�ípravky: 

CHRYSO HD firmy Chryso - pro interiéry i exteriéry, tvo�í lesklý povrch (zm�ní povrch 

tvarovky, zmatní) 

IMESTA IW 290 – pro interiéry i exteriéry (krom hydrofobních vlastností  této produkt 

odolává proti posypovým solím, je bezbarvý, nem�ní povrch tvarovky). 



 
CHRYSO®Deco Perle 
 

Ochranný p ípravek betonu – lesklý povrch 

 
POPIS 
 
CHRYSO®Deco Perle je p ípravek dodávající betonu 
zavlhlý vzhled. 

 
CHRYSO®Deco Perle chrání povrch p ed skvrnami, p ed 
rozvojem mikroorganism  a p ed p sobením klimatických 
podmínek. 
 

CHRYSO®Deco Perle usnad uje p irozené išt ní vodo-
rovných povrch . 
 
 

 

 
 
Vlastnosti 
 
 Bezbarvá pr hledná kapalina 
 Hustota p i 20°C: 0,82 kg/dm

3
 ± 0,05 

 Bod vzplanutí:  > 21 C   
    
 

Balení 
 
soudek 25 l 
   
 
 

 
 
 
 
POUŽITÍ 
 
 m stské komunikace a dlažby 
 vymývané povrchy 
 m stský mobiliá  
 prefabrikované prvky  

 
 

Návod k použití 
  

Spot eba CHRYSO®Deco Perle závisí na pórovitosti 
povrchu a je v pr m ru 1l na 5-6 m

2
 na jednu vrstvu. 

 

CHRYSO®Deco Perle je p ipraven k použití a nanáší se 
št tcem, válcem, košt tem nebo rozprašova em stejn  
v interiéru jako v exteriéru. 
 

Doporu uje se nanesení CHRYSO®Deco Perle ve dvou 
vrstvách. Druhá vrstva m že být provedena nejd íve 
po 2-3 hodinách. 
 
 

CHRYSO®Deco Perle se používá na ztvrdlý beton 
(min. 28-denní). 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Upozorn ní 

 
 používejte pouze na o išt ných, odmašt ných a 

 odprašn ných plochách 
 v p ípad  nanášení rozprášením v uzav eném 

 prostoru zajist te v trání 
 chra te p ed mrazem a zne išt ním 

 v p ípad  zmrznutí kontaktujte pracovníky CHRYSO 
 nevystavujte p ípravek dlouhodob  vyšším teplotám 

 

 minimální doba použitelnosti CHRYSO®Deco Perle 
je  12 m síc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel: 222 311 499, fax: 296 150 307, email: info@chryso.cz 

www.chryso.cz 



 
 

CHRYSO®Deco Perle 
 

Ochranný p ípravek betonu – lesklý povrch 
 
 

BEZPE NOST PRÁCE 
 
CHRYSO®Deco Perle je podle zákona . 356/2003 Sb. v platném zn ní a souvisejících zákonných na ízení klasifikován 

jako zdraví škodlivý - Xn. 
Doprava CHRYSO®Deco Perle nepodléhá dohod  ADR. 
Používání zvláštních ochranných pom cek: 

 pro ochranu dýchacích cest použít respirátor v p ípad , že na pracovišti vznikají páry nebo aerosol 

 pro ochranu k že použít gumové rukavice z nitrilkau uku a p iléhavý pracovní od v 

 pro ochranu zraku použít ochranné brýle 
 
Další podrobn jší údaje jsou uvedeny v Bezpe nostním listu výrobku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento technický list byl vypracován na základ  výzkumu a ov en v praxi. Stálost kvality výrobk  je p ísn  sledována     
u výrobce. P ed používáním je vhodné ú innost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se obra te 
na výrobce. 

poslední revize 01/2010

CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel: 222 311 499, fax: 296 150 307, email: info@chryso.cz 

www.chryso.cz 
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IMESTA

® 
IW 290 je prost�edek na bázi oligomerních siloxan�

ur�ený k dosažení vodoodpudivosti savých minerálních 
stavebních materiál�.  Po aplikaci na podklad reaguje 
s vlhkostí a vytvá�í pevný nelepivý polysiloxan , který má 
hydrofobní ú�inky. Výrobek má následující d�ležité vlastnosti 
nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci: 

• vysoká pronikavost 

• extrémn� vysoká odolnost v��i alkáliím  

• je možné jej použít i na �áste�n� vlhké materiály 

• po zaschnutí nelepí 

• odolává posypovým solím 
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IMESTA

® 
IW 290 se hodí k hydrofobizaci savých, porézních 

minerálních stavebních materiál� jako jsou: 

• všechny druhy  betonu 

• porobeton 

• vlákno-cementové výrobky 

• cihelné zdivo 

• opukové zdivo 

• p�írodní kámen a um�lý kámen 

• minerální omítky 

• minerální barvy 

IMESTA
® 

IW 290 nelze použít pro úpravu sádrových 
materiál�. 
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P�ed zapo�etím práce je vhodné zjistit nasákavost podkladu, 
nap�. pomocí Karstenovy trubice a spot�ebu ov��it na 
zkušební ploše. Aplikaci IMESTA

® 
IW 290 doporu�ujeme 

tupováním, st�íkáním  nebo  oplachováním  povrchu  bez  
tlaku a rozprašování. IMESTA

® 
IW 290 se nanáší do 

nasycení, ve více opakováních bez mezivyschnutí. Dva až t�i 
nást�iky posta�ují pro všechny stavební materiály. Jakmile se 
roztok vsákne a povrch se p�estane lesknout nanášení se 
m�že opakovat. Povrch p�ed aplikací musí být na pohled 

suchý bez vlhkých skvrn. Ulpívá na skle, bobtná um�lé 

hmoty a nát�ry citlivé na rozpoušt�dla. P�i práci je nutno 
tyto materiály chránit PE folií. Použité ná�adí se �istí 
technickým benzinem nebo lihem. 

� �����)������ ���� �����)������ ���� �����)������ ���� �����)������ �������
m�rná hmotnost 0,8 g/cm

3

bod vzplanutí cca  30°C  
vzhled - bezbarvá opalizující kapalina 
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plech. kanystry 0,4 kg, 2 kg a  8 kg 

����, ������, ������, ������, ������
Pot�ebné množství je dáno nasákavostí materiálu. 
Následující hodnoty jsou ur�eny pouze k orientaci. 
beton  0,05 - 0,2 kg/m

2

porobeton  0,2 - 0,4 kg/m
2

vlákno-cementové výrobky  0,05 - 0,15 kg/m
2

cihelné zdivo  0,15 - 0,3 kg/m
2

omítka  0,2 - 0,5 kg/m
2

p�írodní nebo um�lý kámen  0,05 - 0,8 kg/m
2 
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V p�vodním obalu p�i teplotách nižších než +25°C.  Nádoby 
nesmí být vystaveny p�ímému p�sobení tepla (neskladovat 

na slunci). NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka p�i dodržení podmínek skladování 12 m�síc�. 
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Podle zákona 356/2003Sb. je povinno ozna�ovat.   

Xn  Zdraví škodlivý  
N    Nebezpe�ný pro životní prost�edí
R 10  Ho�lavý, R 51/53 Toxický pro vodní organismy, m�že 

vyvolat dlouhodobé nep�íznivé ú�inky ve vodním prost�edí, R 
65    Zdraví škodlivý - p�i požití m�že vyvolat poškození plic 

S 23   Nevdechujte výpary,  S 24/25 Zamezte styku s k�ží a 

o�ima, S 62 P�i požití nevyvolávejte zvracení, okamžit�
vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte bezpe�nostní list nebo 
ozna�ení.   
                                                                                                          
       P�i aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. 
Používejte vhodný pracovní od�v a rukavice, zamezte styku 
s k�ží a o�ima. P�i st�íkání používejte ochranné brýle nebo 
obli�ejový štít a respirátor. Uchovejte mimo dosah d�tí. Ve 
všech  p�ípadech poškození zdraví vyhledejte léka�ské 
ošet�ení a léka�i p�edložte etiketu na obalu, technický nebo 
bezpe�nostní  list. 
Nepoužitou kapalinu a roztok po �išt�ní použijte pouze jako 
impregna�ní nát�r. Jiný zp�sob likvidace není vhodný. Obaly 
jsou recyklovatelné. 
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shod�. 

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém �ízení 
jakosti dle ISO 9001. 


