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 Creativ Hydro-

Imprägnierung 81 
 
Bezbarwna powłoka do Creativ Sentimento 78, 
niskoemisyjna, bez rozpuszczalników, 
wodorozcieńczalna, głęboko wnikająca, do stosowania 
wewnątrz 

  
 
Właściwości 
Głęboko wnikająca 
wodorozcieńczalna powłoka, 
nietworząca filmu, na bazie 
dyspersji, o działaniu 
hydrofobizującym, 
niskoemisyjna, bez 
rozpuszczalników. Bezbarwna, 
od jedwabistego matu do 
jedwabistego połysku, odporna 
na działanie alkaliów i 
promieniowania UV. Zmniejsza 
chłonność i umożliwia uzyskanie 
powierzchni odporniejszej na 
krótkotrwałe działanie wody. W 
przypadku technik wykonania z 
niedociskaną powierzchnią 
powoduje lekkie utwardzenie 
powierzchni. Zapobiega 
przedwczesnemu zabrudzeniu 
powierzchni. 
 
 
Zakres zastosowania 
Do bezbarwnej impregnacji 
powierzchni wykonanych za 
pomocą Creativ Sentimento 78 
we wnętrzach. Jako dodatkowa 
powłoka w celu utworzenia 
odporniejszej powierzchni na 
krótkotrwałe działanie wody. 
Także z dodatkową impregnacją 
obszar zastosowań pozostaje 
ograniczony do suchych 
pomieszczeń wewnętrznych bez 
obciążenia wilgocią. 

Opis produktu 
Odcień kolorystyczny: 
bezbarwny 
Stopień połysku: od 
jedwabistego matu do 
jedwabistego połysku, w 
zależności od techniki 
wykonania Creativ 
Sentimento 78, która ma zostać 
zaimpregnowana. 
Produkt bazowy: Emulsja 
mikropolimerowa, z dodatkiem 
naturalnego wosku 
Gęstość: ok. 1,00 g/cm³ 
Opakowanie: 5 l 
 
 
Stosowanie 
Rozcieńczenie 
Z reguły nakładać bez 
rozcieńczania. W razie potrzeby, 
np. w przypadku ściśniętych, 
słabo chłonnych powierzchni, 
rozcieńczyć wodą do ok. 10%. 
 
Barwienie 
Nie barwić. 
 
Kompatybilność 
Nie mieszać z materiałami 
innego rodzaju. 
 
Aplikacja 
Impregnat Creativ Hydro-
Imprägnierung 81 przelać do 
czystego pojemnika i nakładać 
równomiernie szczotką malarską 
owalną 1175 metodą mokre na 
wilgotne, z dołu do góry, pasami. 

Przelać tylko taką ilość 
materiału, jaka będzie potrzebna 
do krótkoterminowej obróbki. 
 
Creativ Hydro-Imprägnierung 81 
aplikować w formie pasów o 
maks. szerokości 0,60 m w 
przypadku wysokości 
pomieszczenia ok. 2,50 m. 
Poszczególne pasy nakładać w 
lekko ukośnej, obłokowato 
zakładkowej formie, aby nie 
zarysował się żaden 
prostoliniowy wzór. Koniecznie 
unikać nawarstwień i zacieków. 
 
Wydajność 
Ok. 120–150 ml/m² w zależności 
od chłonności podłoża. 
Dokładne wartości zużycia 
można ustalić wykonując 
aplikację próbną na danym 
obiekcie. 
 
Temperatura aplikacji 
Nakładać w temperaturze 
powietrza i obiektu nie niższej 
niż +5°C  i nie wyższej niż 
+20°C. Podczas obróbki i 
schnięcia unikać przeciągów, 
wysokich temperatur i 
bezpośredniego 
nasłonecznienia. 
 
Czas obróbki 
Przelany materiał wykorzystać w 
ciągu dnia i nie wlewać z 
powrotem do oryginalnego 
opakowania. 
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Czyszczenie narzędzi 
Czyścić wodą po użyciu. 
 
 
Schnięcie 
(+20 °C, 65 % wilg. wzgl.) 
Produkt schnie przez ok. 12 
godzin. Po aplikacji zapewnić 
dobrą wentylację dla szybkiego 
wyschnięcia. W przypadku 
niższych temperatur i/lub 
większej wilgotności powietrza 
należy uwzględnić dłuższy czas 
schnięcia. 
 
 
Przechowywanie 
W chłodnym i suchym miejscu. 
Szczelnie zamykać napoczęte 
opakowania. 
 
 
Deklaracja 
Uwaga 
Produkt zawiera środki 
konserwujące. 
 
Klasa szkodliwości dla wody 
WGK 1, zgodnie z klasyfikacją 
VwVwS. 
 
Kod produktu 
M-GF01. 
 
Obowiązują dane zamieszczone 
w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
Przebieg prac 
Wstępne przygotowanie 
podłoża 
Mineralne powłoki utworzone za 
pomocą Creativ Sentimento 78 
muszą być zwarte, suche, 
czyste, nośne i chłonne. Po 
całkowitym wyschnięciu 
powierzchnie można dodatkowo 
zaimpregnować. 

Impregnacja 
Creativ Hydro-Imprägnierung 81 
aplikować równomiernie 
pędzlem, 1x metodą mokre na 
wilgotne.  
 
 
Wskazówki 
Środki ostrożności 
Podczas aplikacji chronić skórę i 
oczy. Podczas szlifowania 
stosować odpowiednią ochronę 
dróg oddechowych. Starannie 
osłonić szkło, ceramikę, kamień 
naturalny i metal. Zabrudzenia 
natychmiast oczyszczać wodą. 
 
Wyłączenie klimatyzacji i 
podobnych instalacji 
Przed realizacją prac należy 
wyłączyć klimatyzację, 
osuszacze powietrza  
itp., ponieważ te urządzenia 
mogą znacznie utrudnić lub 
nawet uniemożliwić prawidłową 
realizację powłoki bez 
widocznych łączeń. 
 
Szybkie usuwanie wody 
Szybko wycierać krople wody i 
zacieki tworzące się na 
powierzchni. 
 
Dalsze dane 
Uwzględnić dalsze dane z 
instrukcji technicznych 
produktów, które mają być 
zastosowane. 

Uwaga 
Niniejsza instrukcja techniczna 
basuje na intensywnych 
pracach na rozwojem 
produktów oraz na wieloletnim 
doświadczeniu w praktyce. 
Instrukcja ta została 
opracowana z uwzględnieniem 
niemieckich ustaw, norm, 
przepisów i wytycznych. Jest 
ona tłumaczeniem wersji 
niemieckiej. Jej zawartość nie 
świadczy o żadnym stosunku 
prawnym. Wykonawca/kupujący 
nie jest zwolniony ze 
sprawdzenia przydatności i 
możliwości użycia naszych 
produktów na własną 
odpowiedzialność dla 
przewidzianego zastosowania. 
Poza tym obowiązują nasze 
Ogólne warunki handlowe. 
 
Z chwilą ukazania się nowego 
wydania niniejszej instrukcji 
technicznej dotychczasowe 
dane tracą ważność. Aktualna 
wersja jest dostępna w 
internecie.  
 
Brillux Polska Sp. z o.o. 
ul. Santocka 39 
71-083 Szczecin 
Polska 
tel.: +48 91 88157-00 
faks: +48 91 88157-15 
www.brillux.pl 
info@brillux.pl 
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