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TECHNICKÝ LIST 

    

 

INFORMACE O PRODUKTU  

 

BALENÍ 

Láhev 1 L  

Kanystr 5 L  

 

 

Produkt splňuje požadavky normy  

PN-EN 1504-2  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

DYNASIL® ST-DLAŽBA je vysoce kvalitní, moderní hydro - a oleofobizační 

prostředek k okamžitému použití, určený k ochranné impregnaci betonových 

dlažebních kamenů proti vodě a tvorbě mastných skvrn, např. z motorového 

oleje 

  

DYNASIL® ST-DLAŽBA, je impregnace založená na inovativní technologii 

fluorosilanu, díky které má vynikající ochranné vlastnosti s velmi širokým spektrem 

aktivity. Chráněné pomocí DYNASIL® ST-DLAŽBA vykazují substráty vynikající 

hydrofobní vlastnosti, odolnost proti pronikání tuků a vývoj mikroorganismů. 

Vytvoření trvalých vazeb s chráněným povrchem zaručuje dlouhodobou a úplnou 

ochranu povrchu uvnitř i vně areálu. Impregnace nezanáší póry a kapiláry, proto 

nemění přirozené „dýchací“ vlastnosti podkladu. Povrchy chráněné DYNASIL® ST-

DLAŽBA vykazují vysokou chemickou odolnost vůči působení alkoholů, 

rozpouštědel, kyselých kapalin a jiných nečistot. 

  

Impregnát zesiluje přirozené barvy impregnovaných podkladů, nevytváří na povrchu 

povlak. 

  
Jedinečná odolnost vůči obzvláště obtížným povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu, UV záření a 

mnoha chemickým látkám zajišťuje dlouhodobou ochranu povrchu. 

  

VLASTNOSTI 

  

• Chrání před vodou, olejem i špínou  

• Vynikající schopnost penetrace do podloží 

• Vysoká odolnost vůči alkáliím 

• Rychlý rozvoj hydrofobního účinku 

• Schne do nelepivé formy 

• Účinné proti malým puklinám a trhlinám 

• Zvyšuje mrazuvzdornost materiálu 

• Účinné i na vlhkém povrchu

  

  

BEZ ROZPOUŠTĚDEL 

DLAŽBA 
SILANO-FLUOROPOLYMEROVÝ PŘÍPRAVEK PRO 

IMPREGNACI DLAŽEBNÍCH KAMENŮ PROTI VODĚ 

A OLEJŮM - ZVÝRAZŇUJÍCÍ BARVY 
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Impregnace DYNASIL® ST-DLAŽBA snižuje tendenci povrchu absorbovat 

nečistoty a usnadňuje čištění dlažebních kamenů. Zároveň zabraňuje tvorbě hub 

a mechů. Pravidelným zametáním a opláchnutím nečistot pomáhá udržovat 

estetický vzhled povrchu po mnoho let. 

  

  

POUŽITÍ 

  
DYNASIL® ST- DLAŽBA Je určen k ochranné impregnaci betonových dlažebních 

kamenů proti tvorbě mastných skvrn, např. od motorového oleje a vnikání nečistot. 

  

  

  

PŘÍPRAVA POVRCHU 

  
Základní podmínkou správně provedené impregnace je správná příprava podkladu. 

Povrch by měl být rovnoměrně porézní, čistý a zbavený mastnoty. Na 

impregnovaném povrchu by neměly být mokré skvrny, skvrny od motorového oleje a 

nečistoty. 

   

  Při použití DYNASIL® ST-DLAŽBA je třeba věnovat zvláštní pozornost velmi 

důkladnému utěsnění oken a jiných nenasákavých povrchů, protože DYNASIL® 

ST-DLAŽBA vytvrzuje během několika hodin tak pokročilým způsobem, že je 

odstraněno vytvořené účinné látky. již není nutné. stále možné. Pokud si přesto 

impregnace najde cestu na okenní sklo, měla by být co nejdříve shromážděna. 

  

  

  

APLIKACE 

  
Impregnaci lze provést štětcem nebo stříkáním. Aby se zabránilo vadám, 

doporučuje se impregnaci aplikovat nejméně dvakrát metodou „mokrý na mokrý“. 

Postupné vrstvy by měly být nanášeny v krátkých intervalech. Další vrstva se 

nanáší, když impregnace nasaje a povrch je stále mokrý. Povrch by měl být 

důkladně a rovnoměrně nasycen. Impregnace by měla být prováděna za suchého 

počasí bez deště při teplotě od + 5 °C do + 30 °C.  

  

  

VYDATNOST  

  
Účinnost v případě betonových dlažebních kamenů cca 4-5 m2/l 

U jiných povrchů závisí účinnost na absorpci materiálu.  

  

  

DALŠÍ POZNÁMKY 

  
Impregnace zvyšuje přirozenou barvu povrchu a materiál získává intenzivnější 

barvu. Vylepšení barvy závisí do značné míry na materiálu, proto se doporučuje 

provést test k vyhodnocení dosaženého účinku. Pokud je účinek uspokojivý, lze 

impregnovat pouze celý povrch.  
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SKLADOVÁNÍ 

  
V originálním balení lze DYNASIL® ST-bruk skladovat minimálně 24 měsíců při 

teplotách mezi + 5 °C a 30 °C za předpokladu, že jsou obaly těsně uzavřeny. 

Chraňte obal před přímým slunečním zářením. Skladování po uvedenou dobu 

neznamená, že po této době již není impregnace použitelná, ale že z důvodu 

zajištění kvality je nutné pokaždé provést vlastní test přípravku. 

Datum výroby každé šarže je uvedeno na obalu.  

  

  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

  
Při použití postřikové metody je třeba použít vhodné ochranné dýchací masky. 

Dodržujte obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další pravidla 

uvedená na štítku.  
  

    
Údaje obsažené v tomto technickém listu představují popis produktu. Toto jsou 

obecné pokyny založené na našich zkušenostech a znalostech. Uvedené informace 

nemohou být základem pro jakékoli nároky z důvodu nedostatečného vlivu na 

pracovní podmínky a způsob používání produktu. V případě potřeby kontaktujte 

info@distripark.cz 

  
 

 

   


