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TECHNICKÝ LIST 

    

  

  

 
  

INFORMACE O PRODUKTU DYNASIL® KÁMEN  

  

Impregnace nemění vzhled povrchu a nevytváří povlak  

(u některých typů kamenů je možné barvu mírně prohloubit, proto se doporučuje provést 

zkoušku k posouzení dosaženého účinku) 

  
Jedinečná odolnost vůči obzvláště obtížným povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu, UV záření a 

mnoha chemickým látkám činí trvanlivost impregnace v oblastech, které prostupují Dynasil® Kámen, 

přinejmenším při správném použití 10 let.  

  

  

VLASTNOSTI 

  

• Vynikající schopnost penetrace do podloží 

• Vysoká odolnost vůči alkáliím 

• Rychlý rozvoj hydrofobního účinku 

• Schne do nelepivé formy 

• Účinné proti malým puklinám a trhlinám 

• Zvyšuje mrazuvzdornost materiálu 

• Účinné i na vlhkém povrchu   
  
  
  

Balení:  

Plechovka 1 L  

Plechovka 5 L  

 

   

je vysoce kvalitní hydrofobizační prostředek připravený k použití na bázi 

silanů a siloxanů. Určeno pro hydroizolaci všech druhů přírodních kamenů, 

včetně silně zásaditých podkladů.   

DYNASIL® KÁMEN má schopnost spontánně reagovat s minerálními stavebními 

materiály. Vytvořená účinná látka díky trvalé chemické vazbě s chráněným povrchem 

vytváří neviditelnou ochrannou impregnaci s velmi dlouhotrvajícím a účinným 

účinkem. Díky malé molekulární velikosti částic impregnace nezanáší póry a 

kapiláry, a proto nezmění „dýchací“ vlastnosti povrchu. 

Vytvořená účinná látka zároveň váže rozpadající se úlomky materiálu, čímž zvyšuje 

jeho mechanickou pevnost a zvyšuje mrazuvzdornost impregnovaných povrchů. 

NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL   

  

  

  
  

  

VODOODPUDIVÁ IMPREGNACE NA PŘÍRODNÍ KÁMEN 

KÁMEN 
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  Impregnace DYNASIL® KÁMEN snižuje povrchovou tendenci k nečistotám a 

usnadňuje samočištění fasády vlivem srážek. 

Zároveň zabraňuje tvorbě hub a mechů. 

Impregnace umožňuje zachovat estetický vzhled fasády po mnoho let. 

  
  

  

POUŽITÍ 

  
DYNASIL® KÁMEN je určen k impregnaci všech druhů neošetřených, broušených a 

leštěných přírodních kamenů, jako je pískovec, vápenec, mramor, žula, břidlice, 

travertin atd.  

  

  

PŘÍPRAVA POVRCHU 

 

  
Základní podmínkou řádně provedené impregnace je správná příprava podkladu. 

Povrch by měl být rovnoměrně porézní, čistý a zbavený mastnoty. Impregnovaný 

povrch by neměl mít mokré skvrny, měl by vizuálně vypadat suchý. Injektované 

kamenné fasády by měly být impregnovány po úplném zaschnutí. 

  

  Při použití DYNASIL® KÁMEN je třeba věnovat zvláštní pozornost velmi 

pečlivému utěsnění oken a jiných nesavých povrchů, protože DYNASIL® 

vytvrzuje během několika hodin 

je tak pokročilý, že odstranění vytvořené účinné látky již není možné. Pokud si 

však impregnace najde cestu na okenní tabuli, měla by být odstraněna co 

nejdříve, případně s rozpouštědlem. 

  

  

  

APLIKACE 

  
Impregnaci lze provést štětcem nebo postříkáním. Aby se předešlo nedostatkům, 

doporučuje se impregnaci aplikovat nejméně dvakrát metodou „mokrý na mokrý“. 

Postupné vrstvy by měly být nanášeny v krátkých intervalech. Další vrstva se 

nanáší, když impregnace nasaje a povrch je stále mokrý. Povrch by měl být 

důkladně a rovnoměrně nasycen. Impregnace by měla být prováděna za suchého 

počasí bez deště při teplotě + 0 °C až + 30 °C.  

  

IMPREGNACE LEŠTĚNÝCH POVRCHŮ 

  

Přípravek by měl být rovnoměrně nanesen na povrch štětcem nebo válečkem a 

ponechán několik minut, aby se požadované množství přípravku vstřebalo do 

materiálu. Neabsorbovaný přebytek přípravku by měl být z povrchu odstraněn 

suchým hadříkem, než zaschne a vyleští. 

  

Impregnaci lze provést také leštěním impregnačním prostředkem. K tomu navlhčete 

čistý a suchý hadřík pomocí Dynasil® Kámen a rovnoměrně ho rozetřete po 

povrchu. Vyvarujte se pruhů.  
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VYDATNOST 

  
Přibližné hodnoty spotřeby na vzorkovacích kamenech, při dvojité aplikaci. 

  

Průměrná spotřeba  
 
  

Pískovec  0,20 – 0,30 l/m2  

Vápenec 0,15 – 0,30 l/m2  

Mramor 0,12 – 0,20 l/m2  

Žula   0,10 – 0,15 l/m2  

Břidlice  0,12 – 0,20 l/m2  

Leštěný kámen  0,02 – 0,04 l/m2  

  

  

  

DALŠÍ POZNÁMKY 

  
U některých, zejména barevných typů kamenů je možné barvu mírně prohloubit, 

proto se doporučuje provést zkoušku za účelem posouzení dosaženého účinku. 

Pokud je účinek uspokojivý, lze impregnovat pouze celý povrch.  

  

  

SKLADOVÁNÍ  

  
V původním obalu lze Dynasil® Stone skladovat minimálně 24 měsíců při teplotách 

od 0 ° C do 30 ° C za předpokladu, že jsou obaly pevně uzavřeny. Chraňte obal 

před přímým slunečním zářením. Skladování po uvedenou dobu neznamená, že po 

této době již není impregnace použitelná, ale že z důvodu zajištění kvality je nutné 

pokaždé provést vlastní test přípravku. 

Datum výroby každé šarže je uvedeno na obalu.  

  

  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

  
Veškeré práce s impregnačním prostředkem Dynasil® Stone by měly být prováděny 

pomocí brýlí, gumových rukavic a ochranného oděvu. Při použití postřikové metody 

je třeba použít vhodné ochranné dýchací masky. Dodržujte obecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další pravidla uvedená na štítku.  

   

  

  

  

    
Údaje obsažené v tomto technickém listu představují popis produktu. Toto jsou 

obecné pokyny založené na našich zkušenostech a znalostech. Uvedené informace 

nemohou být základem pro jakékoli nároky z důvodu nedostatečného vlivu na 

pracovní podmínky a způsob používání produktu. V případě potřeby kontaktujte 

info@distripark.cz  

  
  


