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Technikai adatlap 

UNITED SEALANTS ’N SPRAYS Impregnáló spray 
 

Termék leírás: 
Az Impregnáló (vízszigetelő) spray víz- és szennyeződéstaszító hatású, hosszú távú védelem textíliák számára. 
Mindenféle textília hidrofób, védő felületkezelésére szolgál, kert, szabadidős és háztartási területeken…  
Megakadályozza a penészfoltok kialakulását, megkönnyíti a rendszeres tisztítást és védi az anyagot.  
Nem befolyásolja a megjelenést és továbbra is biztosítja az anyag légáteresztő képességét. 
 
A termék jellemzői: 

• Alapfelületek: pamut, poliakril, poliészter és PVC szövet. 

• Használható napellenzőn, napernyőn, napvitorlán, ablakokon, télikerteken mely természetes és szintetikus 
anyagokból, például lenvászonból készültek. 

• Sátrak vízszigetelésére is alkalmas, kabriótetők, csónaktakarók (ponyvák), ponyvák, hátizsákok, 
sportruházat, anorákok és kabátok stb. 

Alkalmazás: 
Alapos tisztítás és teljes száradás után vigye fel az impregnáló spray-t. Rázza fel alaposan és permetezze vékonyan 
és egyenletesen kb. 20 cm távolságból egészen addig, míg az anyag teljesen átnedvesedett, de nem túl nedves. 
Szakaszolt kezelés esetében ügyeljen arra, hogy a permetezett területek átfedjék egymást. Körülbelül 2 perc múlva 
folytassa a permetezést, majd hagyja teljesen megszáradni. Ezután a védőhatás ellenőrzésére engedjünk egy kis 
vizet lecsepegni az anyagon: amennyiben a cseppek nem maradnak gyöngyként az anyagon, a kezelést meg kell 
ismételni. A vízszigetelő spray védőhatását csökkenti a mechanikai igénybevétel (szél, eső, nap). Ezért az 
impregnálás hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell az állandó védelem biztosítására (vízcsepp  próba); esetleg 
újra kell kezelni a felületet. 

Óvintézkedések: 
Csak jól szellőző helyen használja, ne lélegezze be az aeroszolt. Nagyméretű textíliák esetében permetezze be a 
szabadban, és hagyja jól megszáradni. Csak néhány másodpercig permetezzen, direkt napfényben ne használja. 
Optimális alkalmazási hőmérséklet kb. 20 °C. Használat előtt ellenőrizze az alapfelület színtartósságát nem feltűnő, 
félreeső helyen. Zárt műanyag felületeken ne használja, továbbá ne permetezze üvegre, szintetikus üvegtáblákra 
vagy festett, lakkozott felületekre. A termék túladagolása következtében fehér maradványok jelenhetnek meg 
száradáskor, ekkor egyszerűen ecsetelje le, távolítsa el a felesleget. 
 
 
Szavatossági idő: 24 hónap  
Szállítási kiszerelés: 400ml (12db/karton) 
Cikkszám: 5310 
 
További információkaért kérjük olvassa el a termékcímkét, illetve a biztonságtechnikai adatlapot. 
 
 

 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a 

hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a 
kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. 
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