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Obszary stosowania 

Do gruntującej impregnacji mine-
ralnych, mocnych podłoży. Nie 
nadaje się do stosowania jako 
środek gruntujący na starych po-
włokach ze spoiwem opartym na 
żywicach sztucznych względnie 
dyspersyjnych (pęcznienie, two-
rzenie pęcherzy) oraz na syste-
mach dociepleniowych. Nie miesza 
się z wodą. 
Właściwości produktu 

Reaktywny roztwór oligomerów 
siloksanowych przeznaczony do 
hydrofobizującego gruntowania 
mineralnych materiałów budowla-
nych pod powłoki malarskie Sili-
conharzfarbe LA, Betonacryl i inne 
systemy powłokowe ze spoiwem 
opartym na żywicach syntetycz-
nych.  
Remmers Imprägniergrund wyróż-
nia się wysoką odpornością na 
alkalia, tzn. podłoże przeznaczone 
do gruntowania może wykazywać 
wartość pH do 14 nie wpływając 
ujemnie na osiągnięty efekt grun-
towania. 
Ze względu na małocząsteczkową 
strukturę w stanie wyjściowym 
preparat Remmers Imprägnier-

grund wykazuje bardzo dobrą 
zdolność penetracji. Powstała war-
stwa gruntująca chroni powłokę 
barwną przed wnikaniem z podło-
ża wilgoci i rozpuszczonych w niej 
substancji szkodliwych.  
Przyczepność systemu powłoko-
wego do podłoża ulega poprawie  
i zmniejsza się skłonność do od-
kładania zabrudzeń, szczególnie  
w rysach włoskowych. Nie do-

chodzi do trwałego zawilgocenia 
gdyż przy zmiennym obciążeniu 
(woda opadowa, odparowanie) 
szybkość wysychania przewyższa 
ilość przyjmowanej wilgoci. Sub-
stancja czynna po zastosowaniu 
odkłada się na ściankach kapilar  
i porów jako makromolekularna 
warstwa, nie wpływając znacząco 
na zdolność dyfuzji pary wodnej 
przez zagruntowany materiał. 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy: 
Zawartość siloksanu: ok. 3,5 % wag. 
Nośnik: alkohol - bezwodny 
 (nie mieszający się z wodą) 
Gęstość: ok. 0,8 g/cm3 
Temperatura zapłonu: ok. 22°C 
Wygląd: bezbarwny płyn 
 
Właściwości produktu po utworzeniu substancji czynnej: 
Nasiąkliwość: bardzo mała 
Odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra 
Odporność na warunki  
atmosferyczne: bardzo dobra 
Długotrwałość działania  
hydrofobowego: bardzo dobra 
Odporność na alkalia: do pH 14 
Wysychanie bez klejenia się: odpowiednie 
Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 
Toksyczność: po przereagowaniu nie budzi za-

strzeżeń 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0642 

Imprägniergrund 
Małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt 

rozpuszczalni-
kowy 

 Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem / 

wałkiem / natrysk 
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Podłoże 

Mineralne podłoża muszą być 
suche, nośne, wolne od zabru-
dzeń, mikroflory (glony, mchy, 
porosty), rys (> 0,2 mm) jak rów-
nież od substancji zmniejszających 
przyczepność. 
Sposób stosowania  

Nakładać pędzlem, szczotką, wał-
kiem lub metodą polewania za 
pomocą niskociśnieniowego urzą-
dzenia natryskowego. 
Temperatura obiektu i otoczenia 
musi wynosić co najmniej 5 ºC  
i maksymalnie 30 ºC. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 5 l, 30 l i 200 l 
 
Zużycie: 
0,2 - 0,4 l/m² zależnie od chłonno-
ści podłoża. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i zabezpie-
czonym przed mrozem - co naj-
mniej 2 lata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
Podczas stosowania należy nosić 
osobiste środki ochrony. Ochrona 
dróg oddechowych – filtr cząstecz-
kowy A1-P3, np. firmy Dräger. 
Nosić rękawice ochronne, okulary 
ochronne i zamkniętą odzież robo-
czą. Dalsze informacje na ten te-
mat zawarte są w karcie charakte-
rystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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