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Finalit Nr. 20 
Horká impregnace 
 

Vlastnosti: 

- Dlouhodobá, vodoodpudivá impregnace odolná vůči skvrnám. 
- Odolná vůči UV-záření a posypové soli, paropropustná = Goretex-efekt. 
- Vhodná pro potravinářské prostředí, leštitelná, ochrana proti graffiti! 
- Testována zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der 

Stadt Wien. 
- Nemění nikterak optiku ošetřeného povrchu! 
- Doporučena nejprve penetrace povrchu produkty Nr. 21 nebo Nr. 21S. 
- Používat neředěnou – 1 litr vystačí až na 100 m2 dle savosti podkladu. 
-  

     
 

Oblasti použití: 
Mramor, žula, jemná kamenina, keramika, Cotto, cihla, kabřinec, Solnhofenský kámen, vápenec, pískovec, 
přírodní kámen, teraco, beton, vymývaný beton, omítka, dřevo. Není vhodný pro povrchy choulostivé na 
rozpouštědla! 

 

Vlastnosti: 
- Dlouhodobá, paropropustná hloubková ochrana až na 5 let. 
- Bezbarvá impregnace staveb s udržením hodnoty a ochranou proti graffiti. 
- Vhodná pro interiér i exteriér! 
- Optimální ochrana proti povětrnostním vlivům, přílivovým dešťům (kyselé deště), posypové soli a 

nečistotám. 
- Bezbarvá impregnace, která netvoří žádný uzavřený film, nemůže tudíž dojít k separaci od povrchu. 
- Neuzavírá póry a kapiláry a proniká dle savosti materiálu až do hloubky 5 mm. 
- Nemění fyzikální vlastnosti materiálu. Umožňuje kameni „dýchat“, barva a propustnost vodních par 

zůstanou zachovány. 
- Je odolná vůči ředěným kyselinám a louhům. 
 

Certifikáty paropropustnosti – testováno zkušebními ústavy: 
- MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien. 
- Technische Universität Köln 
- EMPA, Švýcarsko 
Všechny 3 certifikáty potvrzují, že po impregnaci produktem Finalit Nr. 20 Horká impregnace zůstane z 80% 
zachována materiálu schopnost dýchat. Vlhkost z kamene může odejít, zvenčí do něj ovšem nepronikne. 
Toto je velmi důležité především u nově položených podlah! 
Finalit Nr. 20 Horká impregnace se před aplikací nahřívá. Čím teplejší produkt je, tím je tekutější. To má při 
použití ten smysl, že s ohledem na různou savost materiálu může impregnace proniknout dovnitř. To je 
důležité u málo savé černé žuly, u které tato impregnace dokáže také proniknout do mikropórů. 

Informace o produktu 
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Důležité při zkouškách: Konečná doba vyzrání je cca 24 hodin, pochůzí je impregnace po 60 minutách. 
Finalit Nr. 20 Horká impregnace reaguje s kalciem a magneziem, které jsou obsaženy v některých přírodních 
kamenech. 

 

Před zahájením prací: 
-  Zkontrolovat prostor na různá poškození, která vznikla během provozu a od dveří po směru hodinových 

ručiček vše zdokumentovat fotografiemi. 
-  Choulostivá místa, přechodové profily, zarážky na dveře apod. oblepit plastovou lepicí páskou, která je 

odolná vůči kyselinám a nezanechává zbytky lepidla. Případně místa chránit transparentním silikonem 
tak, aby nedošlo k poškození vlivem vody nebo čisticího prostředku. 

-  Případné staré ochranné nátěry nebo impregnace musí být z povrchu odstraněny základním čištěním 
produktem Finalit Nr. 5 nebo kombinovanou směsí v poměru 1:1:1 složenou z produktů Finalit Nr. 1, 
Finalit Nr. 5 a Finalit Nr. 39.  V případě nejasností nebo nejsou-li nátěry viditelné okem, provést test: a) 
mechanicky např. čepelí nože (seškrábnout), b) vodní test: je-li povrch po polití vodou nesmáčivý (voda 
vyperlí), je zpravidla na povrchu nějaká impregnace. 

-  Vypnout podlahové topení. 

 

Návod k použití: 
-  Teplota v prostoru musí být větší než +10°C! 
-  Příprava podkladu - penetrace: na čistý a suchý kámen nanést Finalit Nr. 21 Fixativní penetraci nebo 

Finalit Nr. 21S Plnič pórů (ředit až 1:3 s vodou, minimální zvýraznění barvy u tmavých kamenů, může být 
aplikována také na vlhký kámen). 

- Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a suchý! 
- Finalit Nr. 20 Horkou impregnaci nahřát před použitím na teplotu +50 až +70°C (ve vodní lázni). 
- Nanést neředěnou jednou až dvakrát podle savosti podkladu a stejnoměrně rozetřít. 
-  Speciálně u leštěných materiálů: Ihned froté hadrem důkladně setřít – odstranit přebytky a zamezit tak 

tvorbě šmouh.  
-  Alternativa stírání přebytků na velkých plochách: jednokotoučový stroj, pod bílý pad podložit froté-hadr 

nebo hadr z mikrovlákna – tyto materiály odsávají přebytky nejlépe! 
-  Doba schnutí 1-2 hodiny, konečné vyzrání po 24 hodinách. 
-  Je-li povrch šmouhatý (bylo nanešeno příliš mnoho impregnace), nahřát horkým vzduchem a setřít nebo 

znovu nanést Finalit Nr. 20 a ihned froté-hadrem důkladně vytřít. 
- Možnost: Impregnaci je možné rozleštit bílým padem a High-Speed strojem.  
 
Silně savé materiály, např. pískovec, je nutné napenetrovat před aplikací impregnace dvakrát produktem 
Finalit Nr. 21S a poté dvakrát použít impregnaci Finalit Nr. 20.  

 
Profi tipy k použití Finalit Nr. 20 Horké impregnace: 
 

a) Zvýraznění barvy 
Pokud chceme docílit zvýraznění barvy, je nutné použít nejprve penetraci Finalit Nr. 21 a poté aplikovat 
Finalit Nr. 20 Horkou impregnaci. 
 

b) Zvýšení ochrany proti graffiti 
Pokud chceme ještě vylepšit výbornou ochranu proti graffiti: Na kompletně hotovou impregnaci nanést 

ještě Finalit Nr. 30 Vysoce lesklou impregnaci (není vhodné pro podlahy – nebezpečí uklouznutí!). 

 

c) Skvrny od tuku, oleje nebo barevné skvny na impregnovaném povrchu 
Impregnací nelze póry uzavřít, dojde pouze k jejich obalení. To znamená, že případné skvrny nejsou 

v materiálu, ale jen na těchto obalených (chráněných) pórech. V tomto případě je možné skvrny odstranit 

produktem Finalit Nr. 12 Odstraňovač skvrn. Pokud je povrch polit horkým tukem nebo olejem, dojde díky 

teplu k lehkému narušení impregnace. Vzniklé skvrny jsou ovšem pouze v impregnaci, ne v materiálu 

samotném. Je možné tudíž odstranit lokálně narušenou impregnaci a znovu ji naaplikovat. 
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d) Podlahové topení 
V případě podlahového topení, je jedno u jakého materiálu, musí být bezpodmínečně nejprve provedena 

penetrace produktem Finalit Nr. 21 Fixativní penetrace nebo u silně savých materiálů produktem Finalit Nr. 

21S Plnič pórů. Díky penetraci nebude moci horká impregnace putovat („vsakovat se“) dolů do materiálu. 

e) Odstranění šmouh 
Pokud vzniknou při aplikaci šmouhy, je možné tyto odstranit teplem (nahřát průmyslovým fénem nebo 

plamenem): produkt se nahřeje, ztekutí se a rozlije se. 

 

f) Dlouhodobá ochrana 
Na fasádách je životnost impregnace až 10 let, na podlahách min. 5 let v závislosti na stupni zatížení 

(frekvence pohybu osob), způsobu strojového čištění, používání čisticího prostředku (musí být bez obsahu 

mýdla a jemu podobných produktů, alkoholu a rozpouštědel) a na povětrnostních vlivech. 

 

Specifikace a spotřeba: 
Vzhled:  Bezbarvá tekutina 
pH-hodnota: nelze určit 
Spotřeba: 1 litr na cca 100 m2 dle savosti podkladu 
Balení:   0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l - plechová nádoba 
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 

 

 

 

Ukázky realizací: 

   
Anglie – Hyde Park Londýn:  
Památník princezny Diany 

Rakousko:  
Universita Wien - socha  

Německo: 
Frauenkirche Drážďany 

 

 

 

 

Výhradní dovozce pro ČR: 

DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 66902 Znojmo            tel: 515 227 272, office@dema-dekor.cz 

www.dema-dekor.cz                      www.finalit.cz  

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v 

oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou 

tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez 

možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 

důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování doporučení, směrnic 

a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 
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