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WEISS Z.IMP 
Odstraňovač cementového závoje a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT   

1 POPIS PRODUKTU 

 2 v 1 – odstraňuje cementový závoj a současně impregnuje povrch. 
Produkt je patentově chráněn – Patent č. At 501 567 B1 
 

2 VLASTNOSTI 

 Odstraňuje zbytky vápna a cementu, zbytky spárovací hmoty, stavební nečistoty a lehkou povrchovou rez 
(okyselení). Ideální pro čištění po ukončení stavebních prací a lehká stavební čištění při současné impregnaci 
povrchu. 

Současně s čištěním dochází také k trvalé impregnaci odpuzující vodu, mastnotu a oleje. Povrchu zůstává jeho 
přirozená barva a struktura. Produkt nevytváří žádnou vrstvu na povrchu, paropropustnost a protiskluznost (R9) 
povrchu zůstává zachována.  

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení 
s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro čištění a současnou impregnaci leštěných a drsných přírodních kamenů odolných vůči kyselinám, jako např. 
žula, rula, pískovec a také porézní keramika, kamenina, Klinker, Cotto apod. v exteriéru i interiéru, v dílně i na 
stavbě. Ideální pro kameny citlivé na reznutí. 

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
Produkt neředit! Nanést jej sytě na suchý povrch (opticky suchý povrch je dostačující) a zapracovat kartáčem nebo 
nylonovým padem a nechat krátce působit. Poté povrch opláchnout studenou vodou bez jakéhokoli přídavku 
chemie až do úplného odstranění zbytků produktu Z.IMP. Nenechat zaschnout! V případě potřeby postup 
zopakovat až do úplného vyčištění kamene. 
 

Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čistící a také ochranný účinek může být o něco slabší. 
 

Podlaha je po zaschnutí povrchu opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku až 7 dnů. 
Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění 
pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků.  
 
Hydrofobní efekt odperlení kapek 
Po aplikaci impregnace Z.IMP nevznikne žádný rušivý efekt odperlení tekutiny. Tím je zajištěno, že nebudou 
zhoršeny dané protiskluzné vlastnosti díky možnému vzniku Aquaplaningu na vodním polštáři. Efekt odperlení 
vzniká u běžných impregnací díky povrchovým zbytkům pouze na přechodnou dobu a po krátké době odezní.  
Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.  
 
 
 



 
 

 

WEISS Péče o kámen  

 Strana 2 / 3 

INFORMACE O PRODUKTU 
Datum verze: 25.09.2020 

 

WEISS Z.IMP 
Odstraňovač cementového závoje a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT   

5 VYDATNOST 

 1 litr vystačí na cca 5-15 m2. 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 12 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,05 g/cm3 při 20°C 
Barva: nažloutlá 
Pach: téměř bez pachu 
pH hodnota: >2 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 Z.IMP nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny 
choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na 
kyseliny mohou být produktem napadeny. 
 

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: kyselina fosforečná < 10 %, neionizující tenzidy < 5 %, ochranné látky. 
Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): žádné nebezpečí 
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem.  Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo 
nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte tento štítek). Doporučení: Při práci 
noste ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv a obličejový štít. 
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. 
Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku. 
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Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní partner pro ČR a SR 
WEISS Steinpflege        floorcolor s.r.o. 
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.      Práče 211, 671 61 Práče 
Telefon: +43  (0) 7748 3227 1       Telefon:  +420 / 515 227 272 
info@weiss.sc · www.weiss.sc      info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich 
produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší 
odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný 
účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše 
uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 

http://www.weiss.sc/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.c/

