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IMPREGNATY WODNE

IMPREGNATY DO KOSTKI
BRUKOWEJ
Impregnat HK-1 - zachowuje oryginalny kolor kostki
Impregnat HK-2 - efekt mokrej kostki
HK-1 oraz HK-2 to wodne, hydrofobizujące preparaty, wykonane na bazie siloksanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych
podłoży wykonanych z kostki brukowej.
Obniżają nasiąkliwość podłoża – zabezpieczają przed wodą opadową
i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększają odporność zaimpregnowanej powierzchni na
zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporne na alkalia, trwałe –
odporne na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowe. Nie powodują pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów
i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach. Impregnaty HK-1 i HK-2 produkowane są w postaci gotowej
do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: HK-1 ok. 1,0 kg/dm³; HK-2 ok. 1,1 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L

IMPREGNATY DO BETONOWYCH
PŁYT TARASOWYCH
Impregnat HBP-1 - zachowuje oryginalny kolor betonu
Impregnat HBP-2 - efekt mokrego betonu
HBP-1 oraz HBP-2 to wodne, hydrofobizujące preparaty, wykonane są na bazie
siloksanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży betonowych płyt tarasowych. Obniżają nasiąkliwość podłoża –
zabezpieczająją przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększają odporność
zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporne na alkalia, trwałe – odporne na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowe. Nie powodują pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału
pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte. Mogą być
stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach. Impregnaty HBP-1 oraz HBP-2 produkowane są w postaci gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: HBP-1 ok. 1,0 kg/dm³; HBP-2 ok. 1,1 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L
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IMPREGNATY WODNE

IMPREGNATY DO ŚCIAN
BETONOWYCH
Impregnat VB-1 - zachowuje oryginalny kolor betonu
Impregnat VB-2 - efekt mokrego betonu
VB-1 oraz VB-2 to wodne, hydrofobizujące preparaty, wykonane na bazie siloksanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych
podłoży wykonanych z betonu.
Obniżają nasiąkliwość podłoża – zabezpieczają przed wodą opadową i
wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększają odporność zaimpregnowanej powierzchni na
zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporne na alkalia, trwałe –
odporne na działanie promieni UV, bezrozpuszczalnikowe.
Nie powodują pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają otwarte.
Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach. Impregnaty VB-1 i VB-2 produkowane są w postaci gotowej
do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: VB-1 ok. 1,0 kg/dm³; VB-2 ok. 1,1 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L

IMPREGNATY DO GRANITU
PŁOMIENIOWANEGO
Impregnat HG-1 - zachowuje oryginalny kolor kamienia
Impregnat HG-2 - efekt mokrego kamienia
HG-1 oraz HG-2 to wodne, hydrofobizujące preparaty, wykonane są na bazie
siloksanów, w celu zabezpieczenia przed działaniem wody, mineralnych, porowatych podłoży wykonanych z granitu płomieniowanego. Obniżają nasiąkliwość
podłoża – zabezpieczająją przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększają
odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój
skażeń biologicznych. Odporne na alkalia, trwałe – odporne na działanie promieni
UV, bezrozpuszczalnikowe. Nie powodują pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory pozostają
otwarte. Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i
nowych powierzchniach.
Impregnaty HG-1 oraz HG-2 produkowane są w postaci gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: HG-1 ok. 1,0 kg/dm³; HG-2 ok. 1,1 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L
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IMPREGNATY WODNE

IMPREGNAT
DO PIASKOWCA
Impregnat HP-1 - zachowuje oryginalny kolor piaskowca.
HP-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru kamienia.
HP-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem
wody, mineralnych, porowatych posadzek wykonanych z piaskowca.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem
w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie
promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia właściwości
zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory
pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach.
Impregnat HP–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L

IMPREGNAT DO ŚCIAN
Z PIASKOWCA
Impregnat VP-1 - zachowuje oryginalny kolor piaskowca.
VP-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru podłoża.
VP-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem
wody, mineralnych, porowatych podłoży ścian wykonanych z piaskowca.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem
w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie
promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia właściwości
zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory
pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach.
Impregnat VP–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L
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IMPREGNATY WODNE

IMPREGNAT
DO CEGŁY
Impregnat VC-1 - zachowuje oryginalny kolor cegły.
VC-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru cegły.
VC-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem
wody, mineralnych, porowatych powierzchni wykonanych z cegły.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem
w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie
promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia właściwości
zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory
pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach.
Impregnat VC–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L

IMPREGNAT DO BETONOWYCH
ELEMENTÓW ŁUPANYCH
Impregnat VBE-1 - zachowuje oryginalny kolor betonu.
VBE-1 to wodny, hydrofobizujący preparat, niezmieniający koloru podłoża.
VBE-1 wykonany jest na bazie siloksanów w celu zabezpieczenia przed działaniem
wody, mineralnych, porowatych betonowych elementów łupanych.
Obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem
w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój skażeń biologicznych. Odporny na alkalia, trwały – odporny na działanie
promieni UV, bezrozpuszczalnikowy. Nie powoduje pogorszenia właściwości
zabezpieczanego materiału pod względem dyfuzji gazów i pary wodnej; pory
pozostają otwarte.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach.
Impregnat VBE–1 produkowany jest w formie gotowej do użycia.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 7
Odporność na deszcz: po 5-6 godzinach.
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C.
Opakowania: 1L i 5L
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PREPARATY ANTYPOŚLIZGOWE

ANTYPOŚLIZG R-9C

WSPOMAGA
DEZYNFEKCJĘ

TERAKOTA, GRES, KLINKIER
Zachowuje oryginalny kolor powierzchni.
ANTYPOŚLIZG R-9 CERAMIKA jest preparatem na bazie wody, przeznaczonym do
samodzielnego wykonania zabezpieczenia antypoślizgowego na powierzchniach
wykonanych z płytek ceramicznych szkliwionych i polerowanych, z klinkieru, gresu
i terakoty, zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynków, na starych i nowych
powierzchniach. Zawarte w nim nieorganiczne aktywatory powierzchni oraz
polimery, na skutek chemicznej reakcji, wytwarzają trwałe mikrostruktury powodujący wzrost współczynnika tarcia kinetycznego.
Produkt jest gotowy do zastosowania.
Po użyciu zgodnie z instrukcją, powierzchnia spełnia wymogi bezpieczeństwa
według norm niemieckich DIN 51097, DIN 51130 i DIN 51131 oraz polskiej normy
PN-EN13036-4.
Dane techniczne:
- wodny, bezbarwny roztwór (dopuszczalne lekko błękitne zabarwienie)
- gęstość ok. 1,0 kg/dm³.
- pH 3
- zapach charakterystyczny
- wydajność 4-6 m²
- trwałość efektu antypoślizgowego
od 6 do 24 miesięcy
Opakowanie 1L

ANTYPOŚLIZG R-9G

WSPOMAGA
DEZYNFEKCJĘ

GRANIT, GNEJS
Zachowuje oryginalny kolor powierzchni.
ANTYPOŚLIZG R-9 GRANIT jest preparatem na bazie wody, przeznaczonym do
samodzielnego wykonania zabezpieczenia antypoślizgowego na powierzchniach
wykonanych z granitu i gnejsu, zarówno na zewnątrz i wewnątrz budynków, na
starych i nowych powierzchniach. Zawarte w nim nieorganiczne aktywatory
powierzchni oraz polimery, na skutek chemicznej reakcji, wytwarzają trwałe
mikrostruktury powodujący wzrost współczynnika tarcia kinetycznego.
Produkt jest gotowy do zastosowania.
Po użyciu zgodnie z instrukcją, powierzchnia spełnia wymogi bezpieczeństwa
według norm niemieckich DIN 51097, DIN 51130 i DIN 51131 oraz polskiej normy
PN-EN13036-4.
Dane techniczne:
- wodny, bezbarwny roztwór (dopuszczalne lekko błękitne zabarwienie)
- gęstość ok. 1,0 kg/dm³.
- pH 3,5
- zapach charakterystyczny
- wydajność 5-8 m²
- trwałość efektu antypoślizgowego
od 6 do 24 miesięcy
Opakowanie 1L
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ZMYWACZE

ZMYWACZ D-4

WSPOMAGA
DEZYNFEKCJĘ

DO BARDZO SILNYCH ZABRUDZEŃ MINERALNYCH
Zmywacz D-4 to wodny, bezbarwny, preparat na bazie wyselekcjonowanych
dodatków organicznych i nieorganicznych. Przeznaczony do czyszczenia
powierzchni wykonanych z płytek podłogowych, ceramiki basenowej oraz klinkieru. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na nowych i starych
powierzchniach.
Usuwa:
- Trudno do usunięcia zabrudzenia
- Wieloletnie osady kamienne
- Złogi i wykwity solne
Preparat w formie koncentratu.
Nie stosować go w wersji nierozcieńczonej.
Przed właściwą aplikacją, zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni.
Dane techniczne:
- wodny, bezbarwny roztwór
- gęstość ok. 1,0 kg/dm³
- pH ok. 4,5
- zapach charakterystyczny dla detergentów
- zużycie ok. 0,1-0,3 L / na 1m²
Opakowania: 1L i 5L

ZMYWACZ D-12

WSPOMAGA
DEZYNFEKCJĘ

DO BARDZO SILNYCH ZABRUDZEŃ ORGANICZNYCH
Zmywacz D-12 to wodny, bezbarwny preparat na bazie wyselekcjonowanych
dodatków organicznych i nieorganicznych
Przeznaczony do czyszczenia polerowanych i niepolerowanych powierzchni z
granitu, marmuru, trawertynu, piaskowca, lastryka, betonu przemysłowego, płytek
ceramicznych: podłogowych i ściennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków, na nowych i starych powierzchniach.
Usuwa:
- Wieloletnie tłuste zabrudzenia
- Stare osady z mydła
- Wykwity pleśni i glonów
Preparat w formie koncentratu.
Nie stosować go w wersji nierozcieńczonej.
Przed właściwą aplikacją, zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni. Na
materiałach niepolerowanych może wystąpić sytuacja, że nie będzie możliwe
usunięcie zabrudzenia w 100 %. Zmywacz D–12 nałożony na woskowane
powierzchnie, może usunąć wosk.
Dane techniczne:
- wodny, bezbarwny roztwór
- gęstość ok. 1,0 kg/dm³
- pH ok. 12,5
- zapach charakterystyczny dla detergentów
- zużycie ok. 0,1-0,3 L / na 1m²
Opakowania: 1L i 5L
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ZMYWACZE / IMPREGNATY

ZMYWACZ OL-1
Zmywacz plam olejowych – OL-1 to bardzo skuteczny preparat
do punktowego usuwania świeżych i starych plam po oleju,
smarach oraz innych substancjach ropopochodnych.
Zmywacz OL-1 to wodny preparat o wysokim, zasadowym pH,
wykonany na bazie wyselekcjonowanych tensydów z dodatkiem rozpuszczalnika organicznego.
Zmywacz do: kostki betonowej, betonu przemysłowego,
piaskowca, lastryko, granitu, marmuru, trawertynu, gresu,
klinkieru oraz terakoty.
Obszar zastosowań: parkingi, garaże, podjazdy, chodniki.
Preparat może być stosowany tylko na zewnątrz budynków, na
starych i nowych powierzchniach. Preparat produkowany jest w
wersji gotowej do użycia. Nie rozcieńczać.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 1 kg/dm³
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
pH: ok.13
Kolor: bezbarwny
Zużycie: ok. 0,1-0,3 L. / na 1 m²
Opakowanie: 1L

IMPREGNATY
DO TRAWERTYNU
Impregnat ST-1 - zachowuje oryginalny kolor kamienia
Impregnat ST-2 - efekt mokrego kamienia
ST-1 oraz ST-2 to preparaty zabezpieczające przed zabrudzeniami, niezwiększające śliskości podłoża. Preparat ST-2 daje długotrwały efekt przed zabrudzeniami - SUPER ANTY-PLAMA.
Impregnaty są przeznaczone do wszystkich podłoży wykonanych z trawertynu, na których nie ma nałożonych wosków,
nabłyszczaczy, powłok polimerowych oraz tłuszczu. Mogą być
stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych
i nowych powierzchniach.
Preparaty produkowane są w formie gotowej do użycia.
Nie rozcieńczać.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 0,9 kg/dm³
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
Kolor: bezbarwny
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 m²
Opakowanie: 1L

CTS Chemistry, ul. Jedności 9, 05-506 Lesznowola t: 22 750 20 66 www.ctschemistry.com

IMPREGNATY

IMPREGNATY DO GRANITU
POLEROWANEGO
Impregnat SG-1 - zachowuje oryginalny kolor kamienia
Impregnat SG-2 - efekt mokrego kamienia
SG-1 oraz SG-2 to preparaty zabezpieczające przed zabrudzeniami, niezwiększające śliskości podłoża. Preparat SG-2 daje
długotrwały efekt przed zabrudzeniami - SUPER ANTY-PLAMA.
Impregnaty są przeznaczone do wszystkich podłoży wykonanych z granitu polerowanego, na których nie ma nałożonych
wosków, nabłyszczaczy, powłok polimerowych oraz tłuszczu.
Mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na
starych i nowych powierzchniach.
Preparaty produkowane są w formie gotowej do użycia.
Nie rozcieńczać.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 0,9 kg/dm³
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
Kolor: bezbarwny
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 m²
Opakowanie: 1L

IMPREGNATY
DO MARMURU
Impregnat SM-1 - zachowuje oryginalny kolor kamienia
Impregnat SM-2 - efekt mokrego kamienia
SM-1 oraz SM-2 to preparaty zabezpieczające przed zabrudzeniami, niezwiększające śliskości podłoża. Preparat SM-2 daje
długotrwały efekt przed zabrudzeniami - SUPER ANTY-PLAMA.
Impregnaty są przeznaczone do wszystkich podłoży wykonanych z marmuru, na których nie ma nałożonych wosków,
nabłyszczaczy, powłok polimerowych oraz tłuszczu. Mogą być
stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, na starych
i nowych powierzchniach.
Preparaty produkowane są w formie gotowej do użycia.
Nie rozcieńczać.
Dane techniczne:
Gęstość wyrobu: ok. 0,9 kg/dm³
Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalników
Kolor: bezbarwny
Zużycie: 1 litr wystarcza na ok. 20 m²
Opakowanie: 1L
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