
Jednosložková pružná lepící smìs s výbornou zpracovatelností. Tmel je urèený pro vnitøní i venkovní 
2použití, vhodný i na podklad se zvýšeným tepelným namáháním. Spotøeba cca 2- 6 kg/m  dle typu podkladu.

IMESTA  C 2®

Pøedpokládkový impregnaèní nátìr k ochranì cihelné dlažby pøed zašpinìním cementovými nánosy pøi 
2spárování. Spotøeba cca 0,1 kg/m .

pøedimpregnace 

KERAMOFIX FLEX flexibilní lepidlo

IMPREGNACEPOKLÁDKA
®S uceleným programem výrobkù Imesta  je pokládka ruèní cihelné dlažby 

jednodušší. Dlažba se lepí na pevný soudržný podklad pomocí flexibilního 

lepidla KERAMOFIX FLEX s udržováním spáry 5 – 10 mm.  Po ztuhnutí lepící 

vrstvy, je tøeba cihelnou dlažbu pøed vlastním spárováním naimpregnovat 
®ochranným impregnaèním nátìrem IMESTA  C2. Ten ochrání dlažbu pøed 

zneèištìním pøi spárování. Po vytvrzení lepidla mùžeme pøikroèit ke spárování 

spárovací hmotou KERAFIL COTTO. Po lehkém zaschnutí se pøebyteèný 

spárovací materiál odstraní mìkkou gumou nebo vlhkým hadrem a dlažba

KERAFIL COTTO
Spárovací smìs s výbornou zpracovatelností pøi zaplòování spár, zvýšenou vodotìsností a pružností. 

2Je  urèena  pro  spárování  v  interiéru  i  exteriéru.  Spotøeba  cca  6 – 8  kg/m   dle  typu  dlažby. 

spárovací hmota

®IMESTA  C 3
Kyselý èistiè urèený k odstranìní neèistot a nánosù po spárování (cementu a vápna). Spotøeba 

2cca 0,1 – 0,2 kg/m .

èištìní povrchu

IMESTA  AV®

Vodná emulze s obsahem syntetického vosku a oleofobního silikonu oživuje vzhled podkladu.

syntetický vosk

IMESTA  BV
®

vèelí vosk

Po dokonèení pokládky a doèištìní se provádí povrchová úprava 

impregnaèními prostøedky, které chrání dlažbu proti vodì, mastnotì 

a zneèištìní. Podklad pøed nanášením impregnace musí být suchý, bez 

vlhkých skvrn, zbavený neèistot a prachu. Spotøeba impregnaèních materiálù 
2je cca 0,2 – 0,4 kg/m . Podle požadovaného vzhledu a pøedpokládaného 

zatížení volíme z následujících výrobkù. Impregnace lze použít i pro 

povrchovou  úpravu  lícových  cihel  a  cihelných  páskù.

IMESTA  IW 290®

Roztok na bázi oligomerních siloxanù. Vytváøí nelepivý hydrofobní povrch. Je použitelný i na èásteènì 

vlhké materiály. Pøípravek je urèen do exteriérù i interiérù, je odolný proti alkáliím.

silikonová hydrofobizace 

IMESTA  IBS 27®

Oleofobizaèní roztok v organickém rozpouštìdle. Pùsobí hydrofobnì a má i výrazný oleofobní úèinek, který 

umožní snazší oèištìní povrchu od olejù, barev, lepidel a graffiti. Sníží špinivost povrchu.

oleofobní ochrana

Prostøedek s obsahem vèelího vosku a organického rozpouštìdla oživuje vzhled podkladu a vytváøí 

pøirozený polomatný vzhled, snižuje nasákavost a špinivost dlažby. Je vhodný do interiérù. Nanáší se 

dvakrát a po 3 dnech je nutné povrch zapeèetit pomocí horkého vzduchu (horkovzdušná pistole). 

IMESTA  IBS 29
®

Silikonová emulze, pùsobí hydrofobnì a má i výrazný oleofobní úèinek. Umožní snazší oèištìní povrchu 

od olejù, barev, lepidel a graffiti. Sníží špinivost povrchu.

emulzní oleofobní ochrana

®se umyje houbou. Po vyschnutí se dle potøeby aplikuje kyselý èistiè IMESTA  C3  a nechá se pùsobit. 

Podle stupnì zneèištìní se aplikace opakuje. Po vyèištìní je nutné celou plochu dùkladnì umýt vodou. 

Po 24 hodinách (po vyschnutí) je možno aplikovat povrchové impregnaèní prostøedky pro úpravu

a  ochranu  povrchu  cihelné  dlažby.

lepení, spárování, èištìní ochrana, údržba
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IMPREGNACE

VÝROBNÍ PROGRAM osvìdèená øešení

na pozink i ocel, základní i vrchní

lazury na døevo

fasádní barvy a omítky

barvy a lazury na beton

sanaèní materiály a vybavení

prùzkumy staveb

projekty a realizace

barvy

impregnace

sanace

materiály pro restaurování památek

zpevòovaèe kamene

pigmenty, èistící pasty

èistící a ochranné materiály

napouštìcí pøípravky na podlahy

impregnaèní pøípravky na døevo

tìsnící materiály pro kašny

restaurování

údržba a ochrana

Zámek Trnová - èištìní a impregnace historické dlažby

silikonové hydrofobní

oleofobní pøípravky

antigraffiti systém

na neglazovanou dlažbu
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