
 
 

  

 

 
 

VOSKOVÝ IMPREGNÁT 
preparát prehlbujúci lesk  

a farbu 

▪ zvýrazňuje farebný odtieň 

▪ pridáva lesk 

▪ ľahko aplikovateľný 

▪ umožňuje stenám „dýchať” 

▪ chráni náter 

 

        

 
  

 

VLASTNOSTI 
 
Impregnačný a ochranný prípravok vo forme emulzie. 
 
Vytvára transparentný povlak. 
 
Pridáva lesk.  
 
Chráni pred znečistením. 
 
Uľahčuje ochranu povrchu. 
 
Zdôrazňuje dekoratívny efekt. 
 
Zvýrazňuje farebný odtieň. 

 

URČENIE 
 
Pridáva väčší lesk a uľahčuje ďalšiu starostlivosť o povrchy 
získané pomocou  KLASICKÉHO ŠTUKU.  
 
Používa sa na stenách a stropoch v interiéroch budov.  
 
Odporúča sa predovšetkým do obývacích izieb, hál, 
chodieb v bytovej výstavbe, a tiež do reštauračných alebo 
konferenčných miestností.   

 

 

DRUHY OBJEKTOV MOŽNOSŤ POUŽITIA 

bytová výstavba + 

budovy občianskej vybavenosti, 
kancelárie, zdravotníctvo, školy 

+ 

priemyselná výstavba + 

poľnohospodárske budovy + 

obchody a služby + 

cestné staviteľstvo + 

 
 
 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
Hustota cca 1,02 g/cm³ 

pH 7,0-9,0 
Teplota prípravy náteru a 
podkladu a okolitá teplota v 
priebehu aplikovania a schnutia 

od +5 °C do +25 °C 

Relatívna vlhkosť v priebehu 
práce a schnutia 

pod 80% 

Počet vrstiev 1-2 

Doba schnutia 
dotyková suchosť po 

cca 2 hodinách 

Nanášanie 2 vrstvy po cca 2 hodinách* 

Celková doba schnutia 
(zahájenie prevádzkovania) 

cca 12 hodín* 

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % 
vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené 
doby predlžujú.  

 

POUŽITIE 
 
Príprava podkladu 
Popis prípravy podkladu a nanášania KLASICKÉHO ŠTUKU 
je uvedený v Technickom liste daného výrobku. 
 
Príprava výrobku 
Výrobok je hotový k použitiu. Pred zahájením práce  obsah 
dôkladne premiešajte aby sa zjednotila konzistencia. 
 
Nanášanie 
VOSKOVÝ IMPREGNÁT nanášame na štuk štetcom alebo 
handričkou z mikrovlákna a rovnomerne rozotierame v 
tenkej vrstve. Keď impregnácia mierne zaschne, povrch 
musíme vyleštiť suchou handričkou z mikrovlákna alebo 
mäkkým bavlneným tampónom. UPOZORNENIE! Práce 
(nanášanie a leštenie) by sa mali vykonávať na 
technologických poliach s veľkosťou od 0,5 do 1 m2. 
Impregnačnú úpravu na nasledujúcom poli je možné začať 
po dokončení leštenia predchádzajúceho poľa.  
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Rovnaké kroky musíme vykonať na každom nasledujúcom 
poli  (nanášanie a leštenie), kým nebude povrch úplne  
 
naimpregnovaný.  Ak niektoré z polí je menej vyleštené 
ako  ostatné,  môžeme VOSKOVÝ IMPREGNÁT aplikovať 
lokálne handričkou z mikrovlákna a  ešte raz povrch 
vyleštiť. V prípade potreby je možné impregnát aplikovať 
vo dvoch vrstvách. Náter dosiahne úplnú pevnosť po 48 
hodinách od ukončenia prác. 

 

SPOTREBA 
 
Priemerná spotreba je 0,016 l/m2 na 1 vrstvu (0,3 l výrobku 
na cca 18 m2 dekorácie). Spotreba závisí od: 
- štruktúry a savosti podkladu,  
- spôsobu jeho prípravy,  
- zamýšľaného dekoračného efektu,  
- skúsenosti realizátora,  
- počtu vrstiev,  
- vybranej aplikačnej metódy. 

 

BALENIE 
 
Plastové nádoby 0,3 l 

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje post-reakčnú 
hmotu  5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-onu a 2-methyl-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu.  
Obsahuje biocídne látky:  
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-
d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión CAS:5395-50-6, 
- post-reakčnú hmotu 5-chlór-2-methyl-2H-izotiazol-3-
onu a 2-methyl-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9. 
Postupujte v súlade s Kartou bezpečnostných údajov. 
 
Voskový impregnát Kategória A/12/l: maximálny obsah 
LZO (VOC) vo výrobku ≤199,9 g/l, prípustný obsah LZO 
(VOC) 200 g/l. 
 
Prepravujte a skladujte v hermeticky uzavretých 
originálnych a označených obaloch. Uchovávajte na 
suchom a chladnom mieste.  Nevystavujte pôsobeniu 
vysokých teplôt (nad 30°C)  a mrazu – výrobok vystavený 
pôsobeniu okolitej teploty pod 0°C nenávratne stráca 
svoje úžitkové vlastnosti. Chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. Doba použiteľnosti výrobku je 24 mesiacov od 
dátumu výroby uvedeného na obale. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
 
Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej 
exponovanej ploche, aby sme si vyskúšali prácu s 
prípravkom. 
 
Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, 
skôr ako prípravok zaschne. 
 
Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými 
pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa 
povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej 
stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním 
tohto technického listu sa všetky predchádzajúce 
technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická 
dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-
dekorator.pl. 
Dátum aktualizácie: 2020-08-18 

 

http://www.fox-dekorator.pl/
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