
 
 
 
 
Ekologická impregnace pro kameníky a kamenické provozy. 
 
POPIS: 
UWF Siloxan Krém je připraven k okamžitému použití 
pro impregnaci všech typů přírodního i umělého kamene. 
Díky krémové konzistenci je obzvláště vhodný pro práce 
„nad hlavou“, např. na mostních konstrukcích. 
Vynikající pro sochy, památníky a náhrobky v těsném 
sousedství rostlin. 
Nehrozí žádné poškození rostlin nebo znečištění 
životního prostředí.  
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Všechny přírodní i umělé kameny.   
 
VLASTNOSTI: 
Vzhled: stabilní mléčná bílá pasta 
Složení: n-alkany, uhlovodíky, 
Hustota: 0,8 g/cm3 

Obsah účinné látky: cca 80% 
 
BALENÍ:  
Kanystr 1 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, 
suchém, dobře větraném místě při teplotě od +6°C do 
+28°C. Chraňte před přímým slunečním zářením.  
Skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby. 
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je 
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku 
účinnosti. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
UWF Siloxan Krém naneste válečkem, špachtlí nebo 
bezvzduchovým stříkacím zařízením v požadované 
tloušťce.  
Nářadí a zařízení lze po použití čistit vodou.  
Vodu po čištění nářadí lze použít k hydrofobizaci jiných 
předmětů. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti povrchu 100 až 300 g / m2. 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 
popraskání kůže 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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