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WEISS R.IMP 
Odstraňovač rzi a impregnace – PATENTOVANÝ PRODUKT   

1 POPIS PRODUKTU 

 2 v 1 – odstraňuje rezavá zabarvení a současně impregnuje povrch. 
Produkt je patentově chráněn – Patent č. At 501 567 B1 
 

2 VLASTNOSTI 

 Speciální čistič na bázi kyselin. Odstraňuje povrchové i vnitřní korozivní zabarvení a zapouzdřuje oxidující složky 
obsažené v kameni (pyrit/biotit), čímž významně snižuje riziko opětovné tvorby rzi. Současně dochází k trvalé 
impregnaci odpuzující vodu, mastnotu a oleje. Povrchu zůstává jeho přirozená barva a struktura. Produkt nevytváří 
žádnou vrstvu na povrchu, paropropustnost zůstává zachována.  

Díky redukci nasávání vody je také zajištěna i ochrana před opětovnou tvorbou rzi. 

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení 
s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin. 

3 OBLASTI POUŽITÍ 

 Pro čištění a současnou impregnaci leštěných a drsných přírodních kamenů odolných vůči kyselinám, jako např. 
žula, rula, pískovec a také porézní keramika, kamenina, Klinker, Cotto apod. v exteriéru i interiéru, v dílně i na 
stavbě.    

4 ZPRACOVÁNÍ 

 Teplota při aplikaci: 5-25°C 
Produkt neředit! Nanést jej sytě na suchý povrch a nechat působit. Může trvat několik hodin než zmizí rezavé 
skvrny, které jsou prorostlé hluboko do materiálu. Nesmí zaschnout! Pokud je to nutné, tak material doplňovat 
nebo místa přikrýt hadry namočenými v produktu. V ošetřování nepokračujte déle, než je nutné. Čím delší je doba 
působení, tím větší je riziko tmavého zabarvení kamene.  
Zásadně čistěte a ošetřujte vždy celý povrch/celý kámen tak, aby bylo zajištěno, že se na neošetřeném místě dříve 
nebo později neobjeví opět rezavé skvrny nebo že případné ztmavnutí kamene neovlivní celkový optický vzhled 
plochy. V neposlední řadě jde také o celoplošnou impregnaci povrchu. Po úspěšném čištění kartáčem nebo 
nylonovým padem opláchněte povrch studenou vodou bez jakéhokoli přídavku chemie až do úplného odstranění 
zbytků produktu R.IMP. 
Lze ošetřit také krytiny s viditelnými vlhkými kapsami, ale čistící a také ochranný účinek může být o něco slabší. 
Podlaha je po zaschnutí povrchu opět pochozí. Ochranná funkce impregnace se vyvine v časovém úseku až 7 dnů. 
Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění 
pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků.  
 
Hydrofobní efekt odperlení kapek 
Po aplikaci impregnace R.IMP nevznikne žádný rušivý efekt odperlení tekutiny. Tím je zajištěno, že nebudou 
zhoršeny dané protiskluzné vlastnosti díky možnému vzniku Aquaplaningu na vodním polštáři. Efekt odperlení 
vzniká u běžných impregnací díky povrchovým zbytkům pouze na přechodnou dobu a po krátké době odezní.  
Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.  
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5 VYDATNOST 

 1 litr vystačí na cca 5-15 m2. 
 

6 SKLADOVÁNÍ 

 Pouze v originálních obalech. Minimální životnost 24 měsíců od dodání. 
 

7 TECHNICKÁ DATA 

 Hustota:  1,1 g/cm3 při 20°C 
Barva: nažloutlá 
Pach: téměř bez pachu 
pH hodnota: ~1 (koncentrát) 
 

8 UPOZORNĚNÍ 

 R.IMP nesmí být použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny 
choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem. Kovy a jiné materiály choulostivé na 
kyseliny mohou být produktem napadeny. 
 

9 BEZPEČNOST 

 Bezpečnostní list obdrží profesionální uživatelé na vyžádání.  
Obsah látek: kyselina fosforečná < 40 %, neionizující tenzidy < 5 %, oxidační inhibitory, pomocné látky pro pasivaci. 
Označení nebezpečí dle EU směrnice Nr.1272/2008 (CLP): Symbol nebezpečí GHS 05 – Nebezpečí. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 
štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou 
[nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.   
 

10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 WGK 1 podle AwSV v. 1.08.2019. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. 
Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.  
 

11 OBSAHY BALENÍ 

 10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.  
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku. 
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Vývoj · Výroba · Logistika       Výhradní partner pro ČR a SR 
WEISS Steinpflege        floorcolor s.r.o. 
Wiesing 20A, Feldkirchen b.M.      Práče 211, 671 61 Práče 
Telefon: +43  (0) 7748 3227 1       Telefon:  +420 / 515 227 272 
info@weiss.sc · www.weiss.sc      info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz 
 
Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších 
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Tyto se mohou vyvíjet a měnit. Při používání našich 
produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší 
odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. K určení vhodnosti produktu pro požadovaný 
účel, jakož i k ověření účinnosti a kompatibility s podkladem doporučujeme před zahájením prací provést předběžnou zkoušku. Z výše 
uvedených důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost. 

http://www.weiss.sc/
mailto:info@floorcolor.cz
http://www.floorcolor.c/

