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Finalit Nr. 23 
Lesklá impregnace 
 

Vlastnosti: 

- Dlouhodobá, paropropustná, transparentní ochrana (na vodní bázi).  
- Lesk pro všechny podlahy popř. matné podlahy. 
- Odpuzuje vodu a nečistoty. 
- Je odolná vůči skvrnám, protiskluzná, vysoce lesklá. 
- Vhodná pro potravinářské provozy, odolná vůči zatížení. 
- Pouze pro použití v interiéru!  
- Možno ředit až 1:3 s vodou. 
- 1 litr vystačí až na 50 m2 podle savosti podkladu. 

             
 

Oblasti použití: 

Mramor, Solnhofenský kámen, vápenec, žula, pískovec, přírodní kámen, umělý kámen, Cotto, 
cihla, kabřinec, teraco, beton, vymývaný beton, omítka, dřevo.  
 

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: 

-  Přečištění povrchu (po základním čištění): Pro odstranění všech zbytků nečistot povrch 
přečistit produktem Finalit Nr. 40 Citrusový čistič!!! Roztok odsát vysavačem na vodu a povrch 
ještě jednou vytřít navlhko čistou vodou plochým mopem.  Povrch připravený pro impregnaci 
musí být čistý, bezprašný a suchý! 

-  Teplota v prostoru musí být větší než +10°C! 
- Příprava podkladu: U silně savých podkladů nanést nejprve penetraci Finalit Nr. 21 Fixativní 

penetrace (neředěná - zvýrazňuje podklad) nebo aplikovat penetraci Finalit Nr. 21S Plnič pórů 
(ředit s vodou 1:3 - může být nanášeno také na vlhký podklad). Penetraci nechat min. 60 minut 
zaschnout. 

- Finalit Nr. 23 Lesklou impregnaci zředit s teplou vodou v koncentraci 1:1 (u materiálů s hrubými 
póry) nebo až 1:3 s teplou vodou (u povrchů s jemnými póry nebo u přebroušených povrchů). 

Informace o produktu 
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- Roztok Finalit Nr. 23 Leské impregnace a vody nanést SYTĚ mopem Lasička nebo nasprejovat 
tak, aby měla dobrý rozliv. 

-  Pokud bude aplikováno příliš málo roztoku impregnace Finalit Nr. 23, dojde ke tvorbě šmouh a 
puchýřků.  

- Doba schnutí 1-2 hodiny. Poté je povrch pochůzí. 
- Dle potřeby je možné aplikovat ještě jeden sytý nátěr. Lesklou optiku dostane povrch 

automaticky po zaschnutí. 
-  Impregnaci je možné rozleštit do vysokého lesku pomocí bílého padu a High-Speed stroje (cca 

1000 – 1300 otáček za minutu). Nutné především u leštěných povrchů! 
 

Profi tipy pro použití produktu Finalit Nr. 23 Lesklá impregnace 
 

1. Oživení lesku 
Pro oživení lesku povrchu zředit Finalit Nr. 23 v poměru 1:10 s vodou a tento roztok rozetřít na vyčištěný 
(pro vyčištění použít Finalit Nr. 40) a suchý povrch a nechat zaschnout. 
 

2. Ochrana proti posypové soli ve vstupní části do objektu 
Vzhledem k tomu, že produkt Finalit Nr. 23 Lesklá impregnace není odolný vůči posypové soli, doporučuje 
se ve vstupní části do objektu nanést minimálně 3 hodiny po aplikaci ještě navíc impregnaci Finalit Nr. 20 
Horká impregnace. Tím bude tato část maximálně chráněna proti všem vlivům. 
 
 

Specifikace a spotřeba: 

Vzhled:  Mléčná tekutina 
pH-hodnota: 9 
Spotřeba: 1 litr na cca 100 m2 dle savosti podkladu 
Balení:   0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l - plastová nádoba 
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu. 
Bezpečnost: Uchovávat mimo potravin, nápojů a krmiva. Při práci nejíst a nepít. Znečištěný a potřísněný 

oděv ihned svléknout. Uchovávat mimo dosah dětí. Při zasažení očí ihned vypláchnout 
důkladně vodou. Při požití ihned vyhledat lékaře a předložit obal nebo etiketu. Dbát také 
na všechna upozornění v bezpečnostním listu produktu. 

 

Ukázky realizací: 

  
 

Slovensko:  
Grand Hotel Kempinski Vysoké Tatry 

Rakousko:  
Golfclub Fontana 

Rakousko: 
Opera Wien 

 

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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