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Impaguard 111 Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 112 je speciálně vyroben pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které 
jsou aplikovány na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé 
plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety barev, ale i na
dvojsložkové systémy, tepelně vytvrzované systémy a dokonce i na systémy na bázi celulózy,
akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových
epoxidových pryskyřic a polyuretanů, používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní 
podmínky, ekonomické podmínky, vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky 
díky velmi snadné aplikaci.

Impaguard 112

www.impaguard.cz

GRAFFITISOLV

ANTIGRAFFITI EXTRA

IG 111 je speciálně vyroben pro rychlé čištění tagů nebo graffiti, které jsou aplikované na
materiály, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Určen na odstraňování graffiti z povrchů ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, 
IG 130 a IG 140. Graffiti rozpouští velmi rychle. Jeho působení se může zastavit v každém 
okamžiku, čímž se minimalizuje riziko poškození původního povrchu.

Selektivní čištění - odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byly aplikovány.
Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.



Impaguard 113

IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, 
které jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, dřevo a některé 
plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, ale 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 průmyslu. Výrazně zlepšuje pracovní 
podmínky díky velmi snadné aplikaci /gel/ a ekonomické parametry, vzhledem k tomu, že 
nestéká a díky nízké ztrátě odpařováním.
IG 113 umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Díky své
SMÁČIVOSTI a optimální rychlosti odpařování má mnohem větší zakrývací schopnost 
než většina tradičních odstraňovačů.

IG 123 je speciálně vyroben jako absolutně bezpečný odstraňovač a čištič tagů nebo 
graffiti z ploch ošetřených antigraffiti ochranami IG 130 a 140, které jsou aplikované na 
citlivých materiálech, např. barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a některé plastové
povrchy.
Graffiti rozpouští pomalu a postupně. Jeho působení lze kdykoli zastavit a tím minimalizovat
riziko poškození původního povrchu. Selektivní čištění: odstraňuje graffiti bez poškození
podkladu, na kterém byl aplikován.

Impaguard 123 Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

Báze: solvent
Balení: 5L, 20L

Antigraffiti systém
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ANTIGRAFFITI GEL

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI 
a TAGŮ



Impaguard 110

OCHRANA

IG 110 je specificky vyvinut jako dvousložková dlouhodobá ochrana proti graffiti a tagům. 
Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a 
nadměrnou vlhkostí. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající 
dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze 
použít podle typu podkladu produkty IG 111, IG 112, IG 113 GEL nebo IG 114 GEL.

IG 110 je aplikovatelný na mnoho povrchů, též při nízkých teplotách. Vyznačuje se rychlým 
odpařováním, je možno ho naředit. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy 
je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.

IG 115 je specificky vyvinut jako okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti
a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním 
a nadměrnou vlhkostí (vodou). Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Taktéž 
zabraňuje přilnutí vlaštovčích hnízd. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách, je možno ho 
naředit. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít podle typu 
podkladu produkt IG 123. 
IG 115 je určena na silikátové barvy a omítkoviny (ve spojení s primerem IG 120), 
akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, cihly, pískovec, vápenec, minerální 
omítky a barvy, kovy a dřevo. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je 
následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné. 
 

Impaguard 115

  Báze: solvent
Balení: 6L, 30L

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA

Antigraffiti systém

www.impaguard.cz
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Impaguard 130

IG 130 je okamžitá ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních,
tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 130 je vyroben na 
nosiči vodní báze disperze 2KPU. Určen na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, 
plastové povrchy, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, obklady, cihly, 
křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. 

V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135) je průhledný. 
Chrání povrch proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. 

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na 
stěnách.
K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde i po
několikanásobných, až 50ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

IG 140 je okamžitá dvousložková ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak
na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 140 je 
vyroben na solventní bázi 2KPU. Je ideální na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, 
akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Dále je vhodný také na beton, obklady, cihly, křemičitany
(pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. V matném provedení je
ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 145) je průhledný. Chrání povrch proti graffiti 
a tagům a zároveň poskytuje vynikající ochranu proti znečištění a trusu.

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na 
stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde 
i po několikanásobných, až 55ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

Impaguard 140

  Báze: aqua
Balení set: 6L, 30L

Báze: solvent
Balení set: 5L, 20L, 200LPERMANENTNÍ

GRAFFITI OCHRANA

PERMANENTNÍ
GRAFFITI OCHRANA

Antigraffiti systém

www.impaguard.cz
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Impaguard 120

před vytvořením antigraffiti ochrany s IMPAGUARD 110, 115, 130 a 140. Vyroben na nosiči 
aqua báze disperze PU.

IG 120 PRIMER izoluje ochranný povlak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu 
s graffiti. Stabilizuje a zpevní podklad, zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou 
vrstvou a znemožní, aby se fasádní nátěr odlepil. Při použití IG 140 na hrubý, porézní nebo 
nenatřený podklad se nanesením jedné nebo dvou vrstev IG 120 rovněž zamezí tomu, aby 
povrch působil vlhkým dojmem.

Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům a vysokou odolností vůči vlivům vnějšího
prostředí, včetně působení agresivních chemikálií.

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 120 PRIMER je určen pro přípravu podkladu (např. betonu, cementu, fasádních nátěrů, atd)

Antigraffiti systém
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PRIMER



         Čističe fasád BIO nečistoty, smog, 
řasy, mechy a sinice
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IG D401 je vyvinut jako čistič, dezinfekce a zároveň sanace. Vynikající na odstranění 
mechu, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň 
chrání ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, 
nemění a nepoškozuje fasádní barvy.

IG D401 je ideální k ošetření fasád (cihla, omítky, barvy, mramor). Lze ho též použít k ošetření 
střech (tašky, břidlice, beton), teras (dlažba, kámen, beton, terakota) a dalších různých povrchů 
(zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony). Snadno odstraňuje organické nečistoty na široké
paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů.
Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, zateplených a strukturovaných fasád,
omítek, betonů a opláštění.

Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky.
Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme 
kombinovat ošetřit s Impaguard PAR nebo SIL ochranou fasád, kdy se po nanesení vytvoří 
hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění a mastnotě.

Impaguard 255 Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 1L, 5L, 20L, 200L

www.impaguard.cz

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ 
PRODUKT

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ
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Impaguard 220

POLYMER

ě 
a nečistotám na plochách. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním 
zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem.
Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní.

IG 220 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních 
povrchů. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snadnější. Vytváří neviditelný film, 
který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a 
hlavně umožní podkladu dýchat na rozdíl od 
ostatních hydro a nano ochran. 

IG 222 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana s EXTRA vysokou odolností proti
vodě a nečistotám. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením 
a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem.

IG 222 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních 
povrchů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu.  
Má samočistící vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.
Určen na opláštění budov, omítky ošetřené silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami a na 
probarvené omítky zateplovacích systémů. Lze použít též jako hydrofobní ochranu barvených
pálených a betonových střešních krytin.

Impaguard 222 Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 220 je dlouhotrvající syntetická penetrační ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vod

www.impaguard.cz

Ochrany fasád

HYDROFOBNÍ 3D NANO

HYDROFOBNÍ POLYMER



Impaguard PAR

zpevňujícím účinkem a extra vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách, které 
vyžadují paropropustnou ochranu.

Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem 
prasklinek,způsobených kapilární vodou a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti 
stárnutí. Ve spojení s IG D401 zabraňuje šíření mechů, řas a plísní. IG PAR poskytuje efektivní, 
vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, 
který takřka nezmění původní vzhled
povrchu a na rozdíl od ostatních hydro  
a nano ochran umožňuje podkladu dýchat.
Následná údržba je výrazně levnější 
a snadnější.

IG SIL je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád s garancí životnosti 3-4 roky.
Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách ošetřených 
silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, 
slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou  
a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Ve spojení s IG D401  
zabraňuje šíření mechů, sinic a řas.

Ideální na opláštění budov a probarvené omítky zateplovacích systémů. Vytváří neviditelný film,
který zvýrazňuje původní vzhled povrchu. Má samočistící vlastnost, následná údržba povrchů
je tedy výrazně levnější a snadnější.

Impaguard SIL

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG PAR je syntetická penetrační ochrana fasád, s garancí životnosti 4-5 let. Vyznačuje se
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Ochrany fasád

HYDROFOBNÍ 3D POLYMER

HYDROFOBNÍ POLYMER



Impaguard 332

POLYMER

moči zvířat do povrchu. Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností na plochách ošetřených 
silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Vyniká vysokou odolností proti stárnutí a
chrání povrch před vznikem prasklinek způsobených močí, kapilární vodou a mrazem.
Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a zároveň umožňuje povrchu 
dýchat. Má samočistící vlastnost.
 
Ve spojení s BIOCIDEM IG D 401 navíc chrání povrch po dobu 3-4 let 
před atmosférickými vlivy, UV zářením, mechy, sinicemi a řasami.  

Báze: solvent
Balení: aerosol 500ml,
5L, 30L, 200L

IG 332 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád, která zabraňuje vsáknutí
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Ochrany fasád

HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ
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Určen pro rychlé a jednoduché čištění střech, pálených a nepálených, betonových, 
glazovaných, barvených plechových, atd. Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění 
od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu 
a barev.

IG D401 je vyvinut jako čistič, algicid a zároveň sanace. Vynikající na odstranění mechu, řas a 
lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň chrání 
ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, nemění 
a nepoškozuje barvy. IG D401 je ideální k ošetření střech (tašky, břidlice, beton, 
cementovláknité, plechové, glazovanéi neglazované). Snadno odstraňuje organické nečistoty 
na široké paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.  

Impaguard D 401

Balení: 5L, 20L, 200L

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů.

Báze: aqua

POVRCH STŘECHY OCHRANA

plechové barvené IG 222

pálené a nepálené tašky IG 220

eternit IG 220

betonové neglazované IG 336

betonové glazované IG 222

vláknocementové nebarvené IG 336

vláknocementové barvené IG 222

hliníkové a nerezové IG 442, IG 441 

Ochrany střech

www.impaguard.cz

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ SANACE

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat ošetřit s Impaguard ochranou střech dle materiálu, 
kdy se po nanesení vytvoří hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění 
a mastnotě.



www.impaguard.cz 

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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