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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

POLYDOX hydro jest bezwonnym impregnatem do powierzchni 

kamiennych, przeznaczonym do stosowania na zewnątrz i we-

wnątrz budynków. Jego unikalna synteza gwarantuje doskonałą 

penetrację, wodoszczelność i olejoodporność, a także odporność 

na zabrudzenia. 

Odpowiedni dla porowatych materiałów budowlanych, takich jak 

kamień naturalny i syntetyczny, cegła, marmur, cement, cera-

mika i inne materiały o właściwościach chłonnych. 

 Nie tworzy warstwy, nie żółknie i nie wpływa na wygląd odcienia 

koloru materiału, na którym jest stosowany. Łatwy w czyszcze-

niu i odporny na rozwój grzybów.  

Chroni budynki murowane przed warunkami pogodowymi i zanie-

czyszczeniami atmosferycznymi. Wyprodukowany z zastosowa-

niem nanotechnologii. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Polydox Hydro       

Impregnat do powierzchni 

kamiennych 

 

 Zdolność krycia:  4 - 8 m²/l 

 Schnięcie: ½ - 1 godzina 

 Rozcieńczanie: gotowe do 

użycia. 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

1- 2 godziny 

 Opakowanie: 750ml, 2,5l 

 

Aplikacja: Pędzel, pistolet natryskowy 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, smaru, benzyny, parafiny itp. Po-

wierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste i całkowicie su-

che. 

APLIKACJA  

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć POLYDOX hydro IMPREGNATION 

FLAT tak, aby podłoże wchłonęło wystarczającą ilość impregnatu. Nie na-

kładać w następnym dniu. 

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA 

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszce 

lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po 

czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO i wodą 

z mydłem. 

WARUNKI APLIKACJI 

Tekstura Płaska, nietworząca warstwy. 

Ciężar właściwy 0,98– 1,02 kg/l. 

Zdolność krycia 
4-8 m²/l na warstwę, w zależności od poro-

watości podłoża. 

Rozcieńczanie 
Gotowy do użycia. 

Schnięcie 
0,5-1 godziny bezdotykowo. 

Możliwość nakładania kolej-

nych warstw 

Nakładanie kolejnej warstwy po 30-60 minu-

tach od aplikacji i przed całkowitym wy-

schnięciem poprzedniej warstwy. Czas mogą 

ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych wa-

runkach pogodowych. Ostrzeżenie! Nie na-

kładać w następnym dniu! 

Klasa LZO 
"Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe/po-

krycia podłogowe". Typ WB. Limit LZO = 100 

g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia 

= 5 g/l. LZO: lotne związki organiczne o 

temperaturze wrzenia < 250½°C. 

Odcienie 
Mleczno-przezroczysty. Nie może być bar-

wiony. 
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Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki at-

mosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wy-

stawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę 

po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę 

w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie 

ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu. 

ZNAKOWANIE 

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki (MSDS). 

BEZPIECZEŃSTWO  

Przeczytać informację znajdujące się na etykiecie na tylnej stronie pro-

duktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez 

poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwaran-

towana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzial-

ności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy 

i zgodnie instrukcjami użytkowania.  

Przedstawiciel w Polsce 

www.matchembud.com.pl 

www.matchembud.com.pl
http://www.matchembud.com.pl

