
 
 

POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRO IMPRAGNACI NA ZÁMKOVOU DLAŽBU (MATNÁ, LESKLÁ) 
 

PŘÍPRAVA 
NOVÁ DLAŽBA: 
Ujistěte se, že povrch, který má být naimpregnován, je čistý a nejsou zde přítomny žádné bílé 
skvrny (vápenné/solné výkvěty). 
Je-li přítomen vápenný výkvět, použijte pro jeho odstranění Odstraňovač solných výkvětů a 
důkladně jej opláchněte čistou vodou. Počkejte 4-6 týdnů, jestli se bílé skvrny znovu 
neobjeví.  
EXISTUJÍCÍ DLAŽBA: 
Všechny stávající plochy musí být čisté, bez skvrn, prachu, řas, plevelu a výkvětů.  
Pro optimální vyčištění použijte přípravek Mech-stop a poté vysokotlaký čistič, aby se 
z hloubky odstranilo bláto. Poté do spár vsypte čerstvý písek. 
Pokud jsou přítomny solné výkvěty (bílé skvrny), postupujte podle pokynů v části „Nová 
dlažba“. 
KONEČNÁ PŘÍPRAVA: 

• Ujistěte se, že dlažba je pod povrchem suchá alespoň do hloubky 20 mm. Provedete 
to tak, že odstraníte na malém kousku písek ze spáry. Pokud je písek suchý, dlažba je 
připravená k impregnaci ochranného nátěru. 

• Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný písek. 

• Ochraňte prostory jako jsou záhony, rybníky a přilehlé oblastí před nátěrem. 

• Provádějte při teplotě 7-23°C. Po dobu 8 hodin od aplikace by nemělo pršet. 
APLIKACE 

• Vždy používejte ochranné rukavice, masku, ochranné brýle, boty a vhodný oděv. 

• Pro nanášení nátěru na hrany, použijte štětec.  

• Na hlavní plochu nanášejte nátěr postřikovačem nebo válečkem.  

• Doporučujeme použít 2 vrstvy nátěru pro maximální ochranu. Mezi nátěry nechte 
rozestup cca 2 hodiny.  

• Pro minimalizaci možných nepříznivých účinků vlhkosti je nejlepší znovu promíchat 
nátěr a druhou vrstvu aplikovat ve stejný den. 

• Nátěr naneste v poměru cca 2 metry čtvereční na 1 litr (1. nátěr) a cca 3,5 m2 na 1 litr 
ve druhé vrstvě. Jakmile máte práci dokončenou nechoďte na dlažbu po dobu 2 
hodin a vozidlem vjíždějte až po 24 hodinách.  

ÚDRŽBA 

• Impregnační nátěry SMARTSEAL jsou navrženy tak, aby pomáhaly minimalizovat 
údržbu, ale stejně jako u všech dlažebních výrobků je nutná určitá míra běžné údržby, 
aby se zabránilo hromadění lišejníků, skvrn nebo růstu řas. 

• Doporučujeme ošetření přípravkem Mech-stop a kartáčování spár mezi dlažbou. 
Jednou nebo dvakrát ročně po impregnaci dlažbu jemně omyjte, aby se udržovala v 
optimálním stavu. 



• Impregnační nátěry SMARTSEAL jsou navrženy tak, aby mohly být aplikovány podle 
potřeby. Pro zachování optimálního stavu, doporučujeme každých 3–5 let znovu 
nanést impregnační nátěr. Před aplikací by na dlažbě neměly být skvrny od oleje, 
mastnoty nebo nečistoty.  

• Impregnační nátěry SMARTSEAL je možné kdykoliv znovu použít, pokud je dlažba 
čistá a suchá. To umožňuje v případě potřeby znovu ošetřit oblasti s vysokým 
opotřebením. 

• Pokud se na dlažbu rozlije produkt na bázi oleje, měl by být co nejdříve odstraněn 
biologickým odmašťovadlem, aby se zabránilo tvorbě suchých skvrn. 

• Aby se minimalizoval růst mechů nebo řas je třeba oblast ošetřit přípravkem Mech-
stop.  

• Nástroje, které jste při aplikaci použili (postřikovače, nádoby, válečky) lze vyčistit 
pomocí čistícího prostředku Smartseal. Ředidla na bázi celulózy nejsou účinná. 

 


