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Popis výrobku
Impregnace Promat® 2000 je bezbarvý impregnační prostředek bez 
rozpouštědel, na bázi silikátu a kyseliny křemičité.

Oblasti použití
Impregnace Promat® 2000 se používá k impregnování požárně 
ochraných stavebních dílců z požárně ochranných desek
• PROMATECT®-H 
• PROMATECT®-L
• PROMATECT®-L 500 
• PROMATECT®-LS
proti přívalovému dešti, dešťové a stříkající vodě. Impregnace díky 
velkému hloubkovému účinku současně zpevňuje podklad. Prostup-
nost impregnované plochy pro vodní páru zůstává zachována.
Správně impregnované protipožární desky PROMATECT® lze použít 
v exteriéru bez další povrchové úpravy. Vodorovné a šikmé plochy je 
třeba zakrýt pozinkovaným plechem nebo chránit jinými opatřeními. 

Zpracování
Impregnační látka se dodává ve stavu připraveném pro zpracovávání 
a nesmí se ředit. 
Impregnace požárně ochranných stavebních dílců nastává celoploš-
ným nanášením hmoty nástřikem či nátěrem ze všech stran, včetně 
řezných hran, vrtných otvorů atd. Impregnaci je třeba nanášet dosyta 
stříkáním nebo natíráním.
Aby bylo dosaženo požadované hydrofobizace, musí být nanášení 
prováděno stejnoměrně ve dvou pracovních fázích za vlhka.
Informace o barevném pokrytí požárně ochranných stavebních dílců 
před, popř. po impregnaci podává naše technické oddělení.

Podklad
Podklad musí být savý, čistý, suchý a bezprašný.

Čištění pracovního nářadí
Pracovní nářadí čistit ihned po použití velkým množstvím vody.

Ochranná opatření
Impregnace Promat® 2000 je alkalická, proto je nutné zvláště při 
stříkání chránit oči a citlivou pokožku, v případě potřísnění ihned 
omýt vodou.
Sklo, umělý kámen stejně tak lakované plochy je nutné zakrýt.

Značení
Značení na etiketách výrobku odpovídá právě platnému zákonnému 
stavu.

Zvláštní upozornění
Tato doporučení se opírají o naše dosavadní zkušenosti z praxe 
a o pečlivě prováděné zkoušky, které jsou průběžně doplňovány 
a rozšiřovány.
Jelikož na kontrolu nutných předpokladů a použitých metod zpra-
cování nemáme jakýkoli vliv, je naše doporučení nutno přizpůsobit 
místním poměrům. Před konečným provedením prací byste měli 
provést vlastní zkoušky.

Impregnace Promat® 2000

Technické údaje

Barva světle modrá

Spotřeba cca 200 – 600 g/m2, popř. ml/m2, vždy dle jakosti 
podkladu; pro požárně ochranné desky PROMATECT® 
doporučujeme tyto hodnoty:
PROMATECT®-H  cca 250 g/m2

PROMATECT®-L   cca 450 g/m2

PROMATECT®-L 500   cca 550 g/m2

PROMATECT®-LS  cca 550 g/m2

Způsob dodání plastový kanystr 10 l

Uskladnění skladovat v suchu, chránit před mrazem

Doba skladování cca 12 měsíců
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