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Práva kupujúceho ohľadom kvality našich materiálov sa riadia podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek 
nad rámec tu uvedeného použitia je Vám k dispozícii naša technická poradenská služba. Údaje o použití sú záväzné až keď sú právne 
záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 03/03 DK 
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REMISIL  
výrobok č. 406410 

Impregnačný prostriedok na betóny 
bez obsahu rozpúšťadiel  
 
 
Vlastnosti: 
 

REMISIL je impregnačný prostriedok na betóny na 
polymérovom základe. 
Ošetrením prostriedkom REMISIL je možné 
zreteľne zlepšiť odolnosť betónových výrobkov 
voči vplyvom prostredia.  
Do ošetreného materiálu môžu len ťažko vnikať 
kvapaliny.  
REMISIL vytvára na ošetrenej ploche efekt 
mokrého povrchu s hodvábnym leskom.  
 
 
Oblasti použitia: 
 

REMISIL je koncipovaný špeciálne na použitie na 
betónové výrobky, ako sú dlažbové kamene, 
obrubníky, chodníkové dosky, a na pohľadové 
betónové plochy. 
Zvlášť vhodný je na vytvrdnuté a nasiakavé 
podklady.  
Prípravok REMISIL trvalo ochráni pred 
poveternostnými vplyvmi nové i staršie betónové 
výrobky.  
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  mliečna 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 1,0 g/cm3  
skladovanie:  v uzavretej originálnej 

nádobe chránene pred 
mrazom, silným slnečným 
žiarením a nečistotami 

trvanlivosť: 1 rok 
dodávané balenia: 25 l nádoba 
 10 l nádoba 
   1 l nádoba 
 

Spotreba: asi 80 – 100 ml/m2 

 

Spracovanie: 

REMISIL sa dodáva ako hotový prípravok a na 
ošetrovanú plochu ho nanášame rovnomerne 
štetcom alebo vhodným tlakovým striekacím 
zariadením. 
Počas spracovania dbáme na to, aby sa 
nevytvárali mláky. 
Ošetrovaný podklad musíme dôkladne zbaviť 
nečistôt, prachu, rias resp. machu a všetkých 
druhovo cudzích náterov. 
Na očistenie sa odporúča použiť REINIT – R, 
vysoko účinný čistiaci prostriedok na báze rýchlo 
biologicky odbúrateľnej organickej kyseliny, resp. 
REINIT – A, ktorý trvalo odstraňuje riasy a machy. 
Pred nanesením prípravku REMISIL nemá byť 
podklad viac ako matne vlhký. Počas nanášania 
a 3 hodiny po ňom musíme zabrániť pôsobeniu 
intenzívneho slnečného žiarenia a dažďa.  
 
 
Osobitné upozornenia: 

• Pred použitím vysokotlakového čistiaceho 
zariadenia treba najprv na nenápadnom 
mieste vyskúšať jeho účinky na výrobok.  

• Nesmú sa vytvárať mláky. 
• Pred nanášaním prípravku REMISIL dôkladne 

vyčistíme podklad.  
• Počas nanášania a tri hodiny po ňom 

ošetrovanú plochu chránime pred intenzívnym 
slnečným žiarením. 

 
 
Bezpečnostné predpisy: 

pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 

naše oddelenie betónových technológií 


