
Karta produktu

NAZWA PRODUKTU
IMPREGNAT 

 do płyt kominkowych VARMSEN®

OPIS PRODUKTU

IMPREGNAT do płyt kominkowych VARMSEN® wykonany jest na bazie krzemianu sodu i mikro-krzemionki. 
Przeznaczony jest do impregnowania powierzchni płyt VARMSEN®, klejonych klejem ISOL GLUE +, w celu 
zwiększenia ich przyczepności. Nadaje się również do rozcieńczania kleju do płyt VARMSEN® - ISOL GLUE +. 
IMPREGNAT dobrze zwilża ceramikę włóknistą i twardą oraz płyty wykonane z krzemianu wapnia.

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁAD CHEMICZNY Na2O, SiO2

POSTAĆ FIZYCZNA ciecz  

MAX TEMP. STOSOWANIA 1150°C 

KLASYFIKACJA OGNIOWA A1 – produkt niepalny

TOKSYCZNOŚĆ nie toksyczny

KOLOR bezbarwny

ZAPACH brak

ODCZYN PH 12

SPOSÓB UŻYCIA

Potrzebne narzędzia: pędzel lub pistolet malarski.

W przypadku nanoszenia za pomocą pistoletu malarskiego należy stosować odzież ochronną,okulary i maski.

W przypadku nanoszenia impregnatu za pomocą pędzla należy stosować rękawice gumowe.

Po wymalowaniu powierzchni płyty należy odczekać minimum 3 minuty i po tym upływie czasu można nanosić klej 
systemowy ISOL GLUE +.

OPAKOWANIE PRODUKTU

OPAKOWANIA butelki plastikowe o pojemności 1 litra

SKŁADOWANIE

TERMIN PRZYDATNOŚCI 6 miesięcy przy zachowaniu rygorów przechowywania

PRZECHOWYWANIE powyżej temperatury 0 °C i poniżej 30 °C 
najlepiej w miejscach zacienionych.

IMPREGNAT do płyt komikowych VARMSEN®
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Sposób publikacji karty: karta drukowana przez STEINBERG Sp. z o.o.

Opracowanie niniejszej karty: STEINBERG Sp. z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE

WSKAZÓWKI

1. Produkt szkodliwy w przypadku połknięcia, może podrażniać oczy 
i skórę.

2. Środki ochrony indywidualnej: rękawice gumowe, okulary ochronne, 
odzież ochronna.

3. Odpady powstałe przy neutralizacji należy usuwać zgodnie z usta-
wodawstwem miejscowym i krajowym. Umieszczać na atestowanym 
wysypisku lub przekazać do utylizacji specjalistycznym firmom.

4. Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w trakcie transportu.
5. Producent udziela gwarancji tylko przy zastosowaniu kompletnego 

systemu VARMSEN®.

PIERWSZA POMOC

Oczy – myć wodą przez 15 minut, następnie skontaktować się z okulistą.

Skóra – myć wodą przez 15 minut, a na miejsce podrażnione w razie 
konieczności założyć opatrunek jałowy.

Połknięcie – podać do wypicia białko z jaj kurzych lub mleko, nie prowo-
kować wymiotów.

Wdychanie aerozolu – wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój, 
w razie duszności podać tlen.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH

R41 – ryzyko uszkodzenia oczu.
R37/38 – działa drażniąco na skórę i oczy.
S1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S23 – nie wdychać rozpylonej cieczy,

S24/25 – unikać zanieczyszczenia oczu i skóry,
S26 – zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady okulisty, 

S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną,odpowiednie rękawice 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy,

S45 – w przypadku awarii lub złego samopoczucia zasięgnij porady 
lekarza i pokaż etykietę.

Produkt drażniący Xi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone  
informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie 
mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budow-
lanej BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości 
prosimy o kontakt z producentem.
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