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Finalit Nr. 25 
Premium impregnace 
 

Vlastnosti: 

- Dlouhodobá, bezbarvá a paropropustná impregnace. Odolná vůči UV-záření a 
posypové soli. Vynikající ochrana proti Graffiti! 

- Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát!  
- Protiskluzný účinek až R9 na všech přírodních kamenech, keramice a sklu! 
- Vhodná pro potravinářské prostředí. 
- Goretex-efekt. Vlhkost může z podkladu vydýchat, zvenčí se ovšem do 

materiálu nedostane. 
- 1 litr vystačí až na 100 m2 dle savosti podkladu. 

       
 

Oblasti použití: 

Mramor, žula, skleněná mozaika, sklo, umělý kámen, keramika, Cotto, cihla, kabřinec, 
Solnhofenský kámen, vápenec, beton, pískovec, přírodní kámen, teraco, vymývaný beton, omítka, 
kov. Není vhodný pro povrchy choulostivé na rozpouštědla! 

 

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. 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! 
- Povrch připravený pro impregnaci musí být čistý a suchý! 
- Příprava podkladu: Finalit Nr. 21 – fixativní penetraci nanést na čistý a suchý povrch (v případě 

silně savých povrchů aplikovat plnič pórů Finalit Nr. 21S – tento může být nanášen také na vlhký 
podklad). 

- Finalit Nr. 25 Premium-impregnaci v případě potřeby nahřát na pokojovou teplotu. 
- Finalit Nr. 25 Premium-impregnaci nanést neředěnou pomocí plochého mopu nebo mopem 

Lasička jednou až dvakrát podle savosti podkladu a stejnoměrně rozetřít. Impregnaci 
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nenalévat na povrch, nýbrž mop namáčet v lakovací nádobě a impregnaci co nejtenčeji roztírat 
po povrchu. Alternativně je možné aplikovat produkt také nástřikem Airless-přístrojem. 

- Případné přebytky ihned setřít savými hadry! 
-  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 2-4 hodiny. 
- Impregnaci je možné rozleštit bílým padem a High-Speed strojem. Toto se doporučuje 

především u leštěných povrchů. 
-  Konečné vytvrzení a deklarované vlastnosti budou dosaženy za 24 hodin po aplikaci. 
 

Specifikace a spotřeba: 

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

 

Ukázky realizací: 

   
Slovensko:  

Grand Hotel Kempinski – Tatry 
Rakousko:  

Westbahnhof – nádraží Wien 
Slovensko: 

Hotel Elizabeth – Trenčín 
 

 

 

 

 

 

 

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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