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Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného 
použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z naší strany. Popis 
výrobku nezbavuje uživatele povinnosti být pečlivý. V případě pochybností založte zkušební plochy. Vydáním nového Technického listu pozbývá 
původní svou platnost. 
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REMISIL-HE           výr. č. 4 06430 
Olej odpuzující impregnace na beton 
 

 

 

REMISIL-HE je bezrozpouštědlová impregnace na 

beton na bázi polymerů. Aplikací REMISILu-HE se 

výrazně zvyšuje odolnost betonových prvků vůči vlivům 

okolního prostředí. Tekutiny, zvláště pak oleje 

nepronikají do ošetřeného povrchu a dají se snadno 

odstranit vhodným materiálem (buničinou, pískem 

apod.) REMISIL-HE nevytváří lesklý povrch a 

nezintenzivňuje původní barvu betonu.  

 

Oblasti použití: 

REMISIL-HE je vyvinut speciálně k použití na betonové 

výrobky, jako jsou např. dlažba, obrubníky, chodníkové 

dlaždice apod. Je vhodný k použití na vytvrzené a 

nasákavé podklady. Aplikace výrobku na broušené a 

leštěné povrchy je možná po založení a posouzení 

vzorové plochy.  

 

Technické údaje: 

Barva:    bělavá, mírně zakalená 

Konzistence:   tekutá 

Hustota:   1,0 g/cm3 

Teplota zpracování:  +5 ⁰C až +25 ⁰C 

Doba spotřeby:  12 měsíců v uzavřeném 

originálním obalu 

Spotřeba:   cca 100-300 ml/m2 

v závislosti na podkladu 

Skladování:  chraňte před mrazem, 

12 měsíců v uzavřeném 

originálním obalu. 

Zabraňte působení 

intenzivního slunečního 

záření, po otevření 

obsah ihned spotřebujte 

Dodávané balení: 1 000l kontejner 

210l sud 

25l kanystr 

10l kanystr 

1l láhev

 

Zpracování: 

REMISIL-HE se dodává hotový přímo k použití, nanáší 

se rovnoměrně na ošetřovaný podklad pomocí štětce 

nebo vhodného tlakového stříkacího zařízení. Během 

zpracování je třeba bezpodmínečně zabránit tvorbě 

kaluží. Před aplikací REMISILu-HE důkladně očistěte 

podklad od nečistot, prachu, mechu a řas, zbavte jej 

všech cizorodých nátěrů. K tomuto účelu doporučujeme 

používat přípravek ASO-R005, náš vysoce účinný čistící 

prostředek na kámen, který je vyrobený na bázi rychle 

biologicky odbouratelné organické kyseliny. Podklad má 

být před nanesením REMISILu-HE nanejvýš matně 

vlhký. V průběhu aplikace a 3 hodiny po ní zabraňte 

působení intenzivního slunečního záření a chraňte před 

deštěm. Doba schnutí je při +20 ⁰C a suchém podkladu 

cca 20 minut. Povrch je pochozí a zatížitelný po cca 24 

hodinách.  

 

 

Důležité pokyny: 

• Před použitím vysokotlakého čističe je 

bezpodmínečně třeba nejprve zjistit na nenápadném 

místě jeho účinky na výrobek. 

• Zabraňte tvorbě kaluží, neaplikujte výrobek v silné 

vrstvě resp. ve více pracovních krocích. 

• Před nanesením REMISILu-HE podklad důkladně 

očistěte. 

• Chraňte před intenzivním slunečním záření během a 

3 hodiny po zpracování. 

• Založte nejprve vzorové plochy. 

 

Dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu dle 

směrnic ES! 

 

 

 

 


