
 
 

POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRO IMPREGNACI NA BETONOVOU DLAŽBU 

 

PŘÍPRAVA 

• Pro dosažení optimálních výsledků dlažbu důkladně vyčistěte vysokotlakým čističem. 
Odstraníte tak veškeré řasy, mech a další nečistoty.  

• Před impregnací nátěru zajistěte, aby byl povrch důkladně vyschlý. Po ukončení 
aplikace by nemělo pršet po dobu 6 hodin.  

APLIKACE 

• Impregnační nátěr Smartseal aplikujte postřikovače, válečkem nebo měkkým 
koštětem.  

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

• Obsah nádoby důkladně promíchejte a naneste nátěr. Rovnoměrně aplikujte, aby 
nedošlo k nahromadění nátěru. 

• Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použití dvou nátěrů. 

• Mezi prvním a druhým nátěrem počkejte cca 2 hodiny, což minimalizuje možné 
nepříznivé účinky vlhkosti. 

• Po skončení impregnace nevstupujte na plochu minimálně 2 hodiny. 

• V závislosti na typu betonových dlaždic, by měly být předpokládané poměry pokrytí 
cca 4-5 m2 na 1 litr. 

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. 



 


