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Impaguard 603

    Čističe, odšeďovače 
    a odstraňovače

Koncentrát
Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200LFREKVENČNÍ ČISTIČ DŘEVA

Impaguard 604
GELOVÝ ODŠEĎOVAČ DŘEVA

IG 603 je aktivní hloubkově čistící látka. Na rozdíl od jiných čističů na bázi chlóru,  
rozpouštědel a hydroxidů nenarušuje dřevěná vlákna, naopak jim poskytuje ochranu.  

 V jediném úkonu vyčistí nečistoty, odstraní mastné skvrny, vrátí povrchu původní 
pružnost a jemnost a oživí barvy. Ideální pro čištění naolejovaných, nalakovaných nebo   
navoskovaných dřevěných povrchů. 
Určen na dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, vinylové a laminátové povrchy, dveře,  
interiérový nábytek včetně MDF. .

IG 604 je speciálně vyrobený GEL pro bezředidlové odšedění a zesvětlení povrchové oxidace  

a ztmavení dřeva po různých úpravách (např. odstraňování barev, laků a mořidel, ochran,   

vosků, lazur, starých nátěrů a laků).  Ideální použití na dub.

 Navrací dřevu původní přírodní barvu a krásu.

Produkt není hořlavý, může tedy působit ibovolně dlouho.l   

Doporučujeme jej použít po aplikaci produktů IG 612 nebo IG 614, jako konečnou úpravu pro  

vylepšení povrchu.  

V případě, že má dřevo znatelný barevný nádech základní penetrace, je nutné ho zmírnit  

použitím

odšeďovače IG 604, čímž se dřevo významně zesvětlí a barevná intenzita původního odstínu  

se ztlumí .

Koncentrát
Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L
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Impaguard 612 

 

WOOD SOLVENT STRIPPER

Impaguard 614 

 

WOOD AQUA STRIPPER

    Čističe, odšeďovače 
    a odstraňovače

IG 612 je speciálně vyroben pro odstraňování penetračních olejů, ředidlových barev, ochran,   
vosků, laků a široké palety starých nátěrů, které jsou aplikov n  na dřevě.á y

 Je ideální také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy 
na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a  
dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu.  

  Použití je možné například na venkovním olejovosku (Tikkurila – Valtti Expert) – dub, na 
venkovním terasovém oleji PLUS T-60 - modřín, na OVERSOL PROFI – okenní systém -  
smrk, na WOCA – Decking oil (Odstín Red brown) – dub.  

 Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní díky 
velmi snadné a rychlé aplikaci. 

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 614 gel je speciálně vyroben pro bezředidlové odstraňování povrchových úprav a to barev,  
ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků.  
Nereaguje s dubem.

 Odstraňuje širokou paletu nátěrů (i v silných vrstvách), nátěrů na bázi vosku nebo Bondex - 
xyladecor, xylophone. 

Ideální také na dvousložkové systémy, na systémy na bázi akrylových pryskyřic, polyesterů,  
UV systémů, jedno a dvousložkových epoxidů a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu.  

 Jeho gelová konzistence umožňuje velmi snadnou aplikaci, je nehořlavý, netěkavý a bez 
zápachu.
Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší  
zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své SMÁČIVOSTI a své   
optimální rychlosti odpařování. 

Báze: aqua
Balení: 25kg
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Hydrofobní a oleofobní
ochrany

Impaguard 661
NANO TEAK OLEJ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 661 je vyvinut jako hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. velmi kvalitní  
Napouštěcí nano olej je ideální k čištění, ošetřování, impregnaci a oživení povrchu teak   
vyrobeného z teakového nebo jiného tvrdého exotického dřeva. 
Je vhodný i na povrchově neupravené měkké dřevo (smrk a borovice). 
Dokáže proniknout hluboko do struktury dřeva a tím dochází ke zvýšení jeho ochranného  
účinku. 

Impaguard 662

 

PENETRAČNÍ OCHRANA DŘEVA 

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 662 je vyvinut jako penetrační hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě.  
 Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak 

a tvrdá dřeva), a to jak v interiéru, tak v exteriéru.  
Speciálně pro ochranu hran, drážek a zářezů k zabránění infiltrace vody a nečistot. 

ombinace přírodních a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva, která vytváří K  
vysoce odolnou hydrofobní chranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě a   o
mastnotě se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu,   
plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.   

Impaguard 663

 

HYDROFOBNÍ a OLEOFOBNÍ 
NANO OCHRANA TVRDÉHO DŘEVA

 

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 663 je vyvinut jako vynikající hydrofobní a oleofobní ochrana tvrdého dřeva. Zaručuje též
preventivní ochranu dřeva proti hnilobě.

 Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak 
a tvrdá dřeva) a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Speciálně pro ochranu drážek, hran a zářezů   
k zabránění infiltrace vody a nečistot. 
Na bázi křemíku vytvoří ultratenkou hydro/oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou 
proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem.
Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický 
povrch. 
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Impaguard 664 

 

HYDROFOBNÍ FILMOTVORNÁ 
3D NANO OCHRANA DŘEVA S PENETRUJÍCÍ  SLOŽKOU
NA OŠETŘENÁ DŘEVA A TO I OLEJEM A LAZUROU
SPECIÁLNĚ NA WPC (DŘEVOPLAST) 

Impaguard 665 

 

HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ
OTĚRUODOLNÁ ANTIGRAFFITI OCHRANA DŘEVA

IG 664 je vyvinut jako filmotvorná hydrofobní 3D nano ochrana dřeva (včetně teaku                       
a tvrdého dřeva) a WPC (dřevoplastu). S penetrující složkou na ošetřená dřeva /též olejem            
a lazurou/.  Chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), 
oxidaci a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí.  

 Poskytuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Ideální kombinace přírodních a 
syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva  vytváří vysoce   a ošetření WPC,  
odolnou hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě se   
samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám,    
vytváří velmi hygienický povrch. 

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 665 je vyvinut jako dlouhodobá dvoukomponentní hydrofobní a oleofobní vysoce 
otěruodolná ochrana dřeva. Zaručuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě a šedivění. 
Je možné použít i jako antigraffiti ochranu dřeva.

 Na bázi fluoropolymerů a vyživujících polymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní a 
oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým   
nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem. 
Poskytuje vynikající ochranu proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a  
rozmrazování), žloutnutí, oxidaci a UV záření. 
Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický  
povrch.

Báze: solvent
Balení: sady 5L

Hydrofobní a oleofobní
otěruodolné ochrany
Antigraffiti ochrana
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Výrobce IMPAGUARD

HF SERVIS s.r.o.               
330 33 Plešnice  25
 Tel. : 377 279 254-55
hfservis@hfservis.cz

Váš prodejce

www.impaguard.com 
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