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

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.

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
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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
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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 doporučujeme použít  
absolutně bezpečný produkt IG 123. 
IG 115 je určen 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, 200LSEMIPERMANENTNÍ

OCHRANA
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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

An
tig

ra
ffi

ti 
pe

rm
an

en
tn

í o
ch

ra
ny



Impaguard 120

atd.) 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, 

Antigraffiti systém
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         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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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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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

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.
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POVRCH STŘECHY OCHRANA

plechové barvené IG 222

pálené a nepálené tašky IG 220

eternit IG 220

betonové neglazované IG 336

betonové glazované IG 222

epoxidová kamenná IG 222

vláknocementové nebarvené IG 336

vláknocementové barvené IG 222

hliníkové a nerezové IG 442, IG 441 

www.impaguard.cz
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 Impaguard 114

Balení: 25kgGELOVÝ BEZŘEDIDLOVÝ 
ODSTRAŇOVAČ BAREV

IG 114 je speciálně vyrobený bezředidlový GEL pro odstranění a čištění barev, starých nátěrů 
a laků, aplikovaných na površích jako jsou beton, fasáda, kamen, sklo, dlaždice, železo, dřevo 
a většina plastů.

 starých nátěrů, i v silných Ideální na vysoce efektivní odstraňování široké palety nátěrů, včetně 
vrstvách, finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové běloby, ochranných antikoro nátěrů 
a olejových a glycerových barev.  Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky (nízká ztráta

 odpařováním, vodou smývatelný) a pracovní podmínky (velmi snadná aplikace, nehořlavý,
netěkavý, bez zápachu, gelová forma). Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti  

 obvyklým přípravkům.
Na rozdíl od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které proniknou do nátěru, změkčí ho 
a nabobtnají, tento produkt nátěr rozvolní a promění ho na vodou ředitelnou masu. IG114 gel 
není těkavý, může tedy působit libovolně dlouho. Povrch je možno opláchnout již po několika
hodinách nebo až následující den.

Báze: aqua

www.impaguard.cz

IG 124 je speciálně vyroben pro rychlé čištění a odstraňování zbytků povlaků a skvrn  
  způsobených epoxidovými a polymerovými spárovacími hmotami, které jsou aplikované na 

  površích jako jsou glazura dlaždic a obkladů, barvy, kameny a některé plasty.

 IG 124 velmi rychle rozpouští a odstraňuje bez poškození podkladu šedivé až černé skvrny 
  a povlaky, které se vytváří při nedokonalém umytí spárovacích epoxidových a polymerových 

 hmot na povrchu glazury. V případě potřeby je možné jej emulgovat s vodou.

 Selektivní čištění - odstraňuje povlak bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován. 
  Je-li povlak a např. nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění není možné.

Impaguard 124 Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

ODSTRAŇOVAČ 
EPOXIDOVÝCH POVLAKŮ
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 Impaguard 230

EXTRA SILNÝ ŘEDIDLOVÝ
ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

IG 230 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů.  
  Určen pro rychlé a jednoduché čištění silně znečištěných barvených a litých podlah, 

 plastbetonů, betonů, cementových ploch, opláštění budov, kovových barvených konstrukcí,
vnitřních parkovišť a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. Ideální na čištění  

 a odmašťování průmyslových ploch a výrobních prostor.

 V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje i obtížně odstranitelné nečistoty, hloubkově čistí, 
  obnovuje a renovuje podklad. Kromě všeobecného znečištění odstraňuje stopy po 

 pneumatikách, ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, atmosférické nečistoty, odstraňuje
a rozpouští vosky (též ze dřeva).

Báze: aqua/solvent 
Super koncentrát 
Balení: 5L, 20L, 200L

www.impaguard.cz

IG 240 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných  
  POTRAVINÁŘSKÝCH provozů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, hloubkově čistí, 

 obnovuje a vysokou alkalicitou též dezinfikuje (bez obsahu dezinfekčních složek) podklad.
Odstraňuje i ztmavnutí povrchu od olejů a tuků a anorganické špíny. 

 Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje 
  efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad 

  doporučujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, čímž se proti následnému 
 znečištění, olejům a mastnotě vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou

Impaguard 240
SILNÝ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ
FOOD ATEST

Báze: aqua 
Koncentrát 
Balení: 5Kg, 20Kg, 200Kg
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 Impaguard 250

ULTRA SILNÝ ČISTIČ 
A ODMAŠŤOVAČ

IG 250 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič s odstraňovač znešištěných  
  povrchů od oleje, mastnoty, emulzí, paliv, ropných produktů, zkarbonizovaných maziv, 

  atmosférických nečistot a mastné dopravní špíny. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, 
 omítek, cihel, betonů, cementových ploch, opláštění budov, parkovišť, podlah a ostatních velmi

špatně čistitelných povrchů. Ideální na čištění a odmaštění čerpacích stanic, průmyslových  
 ploch, výrobních prostor a skladů.

 V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje nečistoty, hloubkově čistí, obnovuje a renovuje 
  podklad. Konzistence produktu je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu 

a zvyšuje efektivitu čištění.

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

www.impaguard.cz

I ultra  G 260 je vyvinut jako  čistící nanogel. Určen na odmaštění a odstranění silně znečištěných 
  povrchů od ropy a ropných produktů, krust zkarbonizovaných maziv, mastnoty, olejů, emulzí 

 a stop po spalování a hoření.

Lze ho použít též pro čištění povrchů, které mají vysokou teplotu nebo jsou vystaveny  
  slunečnímu záření (zdi a střechy budov, teplovodní potrubí, topení atd.) 

 Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do hloubky. Jeho konzistence je ideální 
  pro použití na svislých stěnách. Snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Ideální pro ruční aplikaci a nízko a vysokotlaké mytí.
Po aplikaci IG 260 doporučujeme plochy ochránit produkty IG 223, 227, 568 nebo 335,  

  dle typu povrchu, čímž je zaručena dlouhotrvající ochrana a následné snadné čištění.

Impaguard 260 gel
ULTRA ODMAŠŤOVAČ
A ODSTRAŇOVAČ

Báze: aqua 
ULTRA Koncentrát 
Balení: 5Kg, 25Kg
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 Impaguard 273

POLYMEROVÝ GELOVÝ ČISTIČ

IG 273 je určen pro odstranění atmosférických nečistot z kamenných ploch – i fasád. 
Proniká do struktury a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a tuhé exhaláty ze 
smogu a výfuků automobilů. Vhodný též pro čištění štuků, klinger cihel, cementových ploch, 
ale také leštěných podlah, mramorů a glazur. díky čemuž nachází uplatnění např. v hotelích, 
wellness a komerčních prostorech.

V jediném úkonu velmi rychle odmašťuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje 
ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky. Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých 

.stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění

Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. Není agresívní, nerozkládá podklad a spáry na 
bázi cementu. Při čištění se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, 
tak i v interiérech.  

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

www.impaguard.cz

IG 275 je speciálně vyroben jako čistič plastů, vinylů, pvc, barev, leštěných mramorů a povrchů 
ošetřených nano ochranou, s atestem pro potravinářství ecitlivý na tvrdost vody a výborně . Je n
emulguje tuky a mastnotu. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, včetně   
starých nečistot při ředění od 3%.

 Ideální na frekvenční čištění podlah potravinářských a průmyslových ploch, výrobních prostor, 
  skladů a komerčních a wellness prostor. Produkt lze použít také pro čištění plastových dílů 

 a skeletů, povrchů kuchyní, nábytku, atd.

 Nepůsobí abrazivně na povrch, neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Je neutrální, tudíž 
  bez působení na kovech, plastech a citlivých površích. Po použití není tedy třeba povrch

 neutralizovat, nepoškozuje leštěné glazury, mramor, sklo, kovy ani barvy.

Impaguard 275
ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ 
VINYLU, PVC, PLOVOUCÍCH 
PODLAH A LEŠTĚNÝCH MRAMORŮ

Báze: polymer aqua 
ULTRA Koncentrát 
Balení: 5L, 20L, 200L
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 Impaguard 304

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO 
KAMENE, VÁPENATÝCH A 
MINERÁLNÍCH USAZENIN A RZI

IG 304 je určen pro odstraňování vápenatých a minerálních usazenin a rzi vodního kamene, 
  z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, tvrdého kamene, z materiálů 

  odolných kyselinám a všude tam, kde nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které 
 nelze odstranit běžnými přípravky.

 Jedná se o extra silný čistící koncentrát, určený pro použití v teplárnách a topných systémech,
výměníkových stanicích, zásobnících vod a vodných systémech, v chladících věžích, tancích  
  a nádržích vod, v úpravnách vod, bazénech, lázních, kolonádách, atd. V jediném úkonu velmi 

  rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.
Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.

Produkt nedoporučujeme pro nerez ocel, hliník a sklo, zde je vhodné použít  
80  produkt IG 3 .

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

www.impaguard.cz

IG 310 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, cementu, keramických obkladů,  
  mozaikových obkladů, skla, kameniny, žuly, tvrdého kamene, nerez oceli, hliníku a barvených 

 a lakovaných ploch, které nelze odstranit běžnými přípravky. Odstraňuje skvrny po rzi, 
čistí hliník, nerez ocel, měď a mosaz od oxidace. 

 IG 310 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění vodního kamene, biologických nečistot, 
  oxidace, smogu, atmosférických nečistot, kyselých mastnot, odolné špíny a minerálních 

  a vápenatých usazenin. Odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz)
a ztmavnutí povrchu. Vhodný spíše k čištění v exteriéru.

 Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 568 nebo IG 335 dle 
 typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

Impaguard 310
SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ 
USAZENIN

Báze: aqua 
Koncentrát 
Balení: 5L, 20L, 200L
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 Impaguard 313

SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ 
VODNÍHO KAMENE 
A VÁPENATÝCH USAZENIN 

IG 313 je určen pro odstraňování nečistot z keramických obkladů, mozaikových obkladů, skla,
kameniny, žuly, tvrdého kamene, nerez oceli, hliníku a barvených a lakovaných ploch, které 

 nelze odstranit běžnými přípravky.

 IG 313 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění vodního kamene, biologických nečistot, 
  oxidace, smogu, atmosférických nečistot, kyselých mastnot, odolné špíny a minerálních 

  a vápenatých usazenin. Odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz)
 a ztmavnutí povrchu.

Pro svoji příjemnou a svěží vůni je vhodný pro čištění v interiéru.

 Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 568 nebo IG 335 
  dle typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

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

www.impaguard.cz

IG 380 Gel je určen pro odstraňování vodního kamene, vápenatých a minerálních usazenin, rzi 
a solných usazenin (sanytru) z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, 

  žuly, tvrdého kamene a dalších minerálních povrchů. Dále možno použít na nerez ocel a hliník, 
  kde odstraňuje oxidaci (šedivý povlak), na materiály odolné kyselinám a všude tam, kde 

 nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky.
IG 380 Gel je ideální na mytí povrchů jako jsou keramické, glazované a betonové plochy. 
Odmašťuje, odstraňuje nečistoty a povlaky z vody (minerální, vápenaté, železité usazeniny,  

 řasy, sinice, vodní šlem).
Ideální na stěny, obložení, zábradlí, schodiště, podlahy. 

 , IG 568Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227  nebo IG 335 dle 
 typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

Impaguard 380
ULTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ

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

VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH 
USAZENIN A RZI, VČETNĚ SANYTRU
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 Impaguard 390

VELMI SILNÝ A RYCHLÝ 
NANOGEL NA PROTISKLUZOVÉ DLAŽBY 

IG 390 gel je vyvinut jako neabrazivní ultra silný a rychlý čistič protiskluzových dlaždic, 
kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. Poskytuje vysoce efektivní čištění 
a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních a vápenatých usazenin. 
Odstraňuje ulpělé (zašlapané) nečistoty, kyselou mastnotu, atd.. 
Odstraňuje ztmavnutí povrchu.
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, hloubkově čistí, obnovuje a renovuje podklad. 
Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje 
efektivitu čištění. 
Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.
Po vyčištění doporučujeme povrch následně ochránit produkty IG 992, IG 223, IG 227 nebo 
IG 335 (dle typu povrchu), čímž se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti 
následnému znečištění, otiskům a usazování minerálních a vápenatých povlaků.

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

www.impaguard.cz

IG 393 gel je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič stěn a obložení Určen pro  . 
  čištění tmavých a zčernalých obkladů, četně fasádních, obkladových kamenů, žuly a ostatních v

 těžce čistitelných povrchů.

 V jediném úkonu velmi rychle čistí, emulguje, obnovuje a renovuje podklad. Jeho gelová
konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu  
čištění.

 Očištěný podklad doporučujeme ošetřit produkty IG 223,IG 335,IG 563 nebo IG 568 dle typu 
  povrchu, čímž dojde k vytvoření ultratenké hydrofobní vrstvy s ochranou proti následnému 

   znečištění a otiskům. Zároveň snižuje následné usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Impaguard 393 Báze: aqua 
Super koncentrát 
Balení: 5L, 20L, 200LEXTRA SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ 

NANOGEL NA STĚNY A OBLOŽENÍ 
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Impaguard 336
HYDROFOBNÍ ZPEVŇUJÍCÍ
3D OCHRANA
IG 336 je transparentní dlouhotrvající ZPEVŇUJÍCÍ hydrofobní ochrana s vysokou odolností  

  proti vodě a UV na extrémně zatížené plochy jako jsou zámkové dlažby, betonové podlahy, 
  obklady, terasy a konstrukce. Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale zároveň 

 nesnižuje paropropustnost povrchu. Ošetřený povrch výrazně zabraňuje tvorbě bílých usazenin.
Určen na ochranu cihel, hliněných dlaždic, terakoty, přírodních kamenů (břidlice, sádrovec,  

  vápenec, pískovec, travertin, atd.), betonu, neglazované keramiky, atd.. Nezpůsobuje kluzký 
  povrch, výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí. 

Vyniká velmi vysokou odolností proti stárnutí. Poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak 
horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snažší.
Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu  

 dýchat na rozdíl od ostatních ochran.
IG 336 nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu a zachovává paropropustnost a prodyšnost,  

  díky čemuž je velmi vhodný na sochařská díla, sádrové sochy, fresky, obklady fasád, kamenné 
  stavby, mosty a zábradlí z pískovce. Dále je vhodný k ochraně betonových nebo pálených

(neglazovaných) tašek, umělých kamenů, lícových cihel a keramických nebo betonových  
  obkladových pásků. Určen na staré i nové povrchy. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání 

   vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním.
  Poskytuje vynikající prevenci proti mechům, řasám a plísním. Chrání proti atmosférickým 

vlivům a UV záření.

Báze: aqua 
Balení: 5L, 20L, 200L

www.impaguard.cz
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Impaguard 225
OCHRANA PROTI VODĚ,
OLEJI A ZNEČIŠTĚNÍ 

IG 225 je polymerní ochrana minerálních savých povrchů s vysokou odolností proti vodě,  
  nečistotám, mastnotě a olejům na zatížených plochách jako jsou podlahy. Určen na ochranu 

 cihel, hliněných dlaždic, terakoty, neglazované keramiky, betonů, omítek, kamenů (břidlice, 
  vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, atd.).

 Chrání proti UV záření a atmosférickým vlivům, zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. 
  Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím nemění! Poskytuje dlouhou ochranu 

i  jak horizontálních, tak  vertikálních povrchů.
 Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu 

  dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do 
 ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně

šetří náklady, co se dalších investic týče. Je vhodný na ochranu střech, dlažeb, teras, balkonů,  
 zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, betonových podlah a schodišť.

Báze: aqua 
Balení: 5L, 20L, 200L

www.impaguard.cz

IG 227 je transparentní dlouhotrvající hydrofobní a oleofobní syntetická polymerní ochrana 
savých povrchů s vysokou odolností proti vodě, nečistotám a olejům (i motorovým) na 
extrémně zatížených plochách jako jsou podlahy. Určen na ochranu cihel, dlaždic, terakoty, 
zámkových dlažeb (i barvených), neglazované keramiky, betonů, omítek, kamenů (břidlice, 
vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, atd.).
Chrání proti UV záření, atmosférickým vlivům, kyselým dešťům, posypovým solím, atd. 
Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím 
nemění! Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů.
Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu 
dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do 
ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně
šetří náklady, co se dalších investic týče. Díky těmto vlastnostem je vhodný na ochranu soch, 
kašen, fontán, mostů a vysoce zatížených povrchů památek (hrady, zámky, kostely, kaple, 
mramorové náhrobky, atd.). Dále je vhodný na ochranu střech, dlažeb, teras, zastávek MHD,
pěších zón, parkovišť, průmyslových podlah a schodišť.

Impaguard 227
DLOUHOTRVAJÍCÍ VYSOCE 
OTĚRUODOLNÁ HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ 
OCHRANA SAVÝCH POVRCHŮ 

Báze: aqua 
Balení: 5L, 20L, 200L



Speciální ochrany 
minerálních ploch  
SOLVENT BÁZE
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Impaguard 223
PENETRAČNÍ OCHRANA
SAVÝCH POVRCHŮ (I VLHKÝCH) 
IG 223 je transparentní penetrační ochrana neutrálních a alkalických minerálních savých  

  povrchů. Díky své malé molekulární struktuře vytváří ochranu proti nasákavosti vodou, která 
 je chemicky navázána k podkladu. Určen na ochranu cihel, pískovců, dlaždic, neglazované 

  keramiky, terakoty, omítek, betonů, kamenů (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, 
  atd.). Propouští vodní páru, ale je rezistentní vůči vodě. Díky snížené absorpci vody snižuje 

 praskání a odlupování povrchu (při mrazech, tání či výkvětu), čímž se výrazně zvyšuje 
  životnost podkladu. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného 

 povrchu se stárnutím nemění! Vyznačuje se rychlou polymerizací.
Chrání též proti UV záření a znečištění. Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak 

  horizontálních, tak I vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled 
 povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Je zcela odlišný 

  od vodou ředitelných hydrofobních ochran, jelikož jeho báze umožňuje použití na vlhkých 
  a studených podkladech, kde se chemicky naváže na podklad. Je vhodný na ochranu 

 parkovišť, teras, zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, průmyslových podlah, schodišť, 
 balkonů a plochých střech.

Báze: solvent 
Balení: 5L, 30L, 200L

www.impaguard.cz

IG 335 je dvousložková hydrofobní a oleofobní dlouhotrvající perličková ochrana na bázi nano  
 polymerů s vysokou odolností proti vodě a olejům i na extrémně zatížených plochách jako jsou 

  podlahy. Určen na ochranu cihel, glazovaných dlaždic, terakoty, omítek, betonů, kamenů 
 (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič), atd.. Snižuje adhezi lepidel od samolepek 

  a plakátů, dokonce i velmi snižuje přilnavost žvýkaček. Vhodný též jako antigraffiti ochrana. 
 Chrání proti UV záření, zežloutnutí, zesvětlení, atmosférickým vlivům, kyselým dešťům,

posypovým solím, atd.. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného  
  povrchu se stárnutím nemění! Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak horizontálních, tak i 

  vertikálních povrchů. Vyznačuje se rychlou polymerizací.
Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu  

  dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do 
 ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně

šetří náklady, co se dalších investic týče. Díky těmto vlastnostem je ideální na ochranu soch,  
  kašen, mostů a vysoce zatížených povrchů památek (hrady, zámky, kostely, kaple, mramorové 

 náhrobky, atd.). Dále je vhodný na ochranu dlažeb, teras, zastávek MHD, pěších zón,
parkovišť, betonových (průmyslových) podlah a schodišť.

Impaguard 335
PENETRAČNÍ ZPEVŇUJÍCÍ
ZATÍŽITELNÁ 3D OCHRANA POVRCHU 
ATEST AKADEMIE VĚD

Báze: solvent
Balení: sady 5L



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

www.impaguard.cz



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

www.impaguard.cz



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. 

www.impaguard.cz



Impaguard 665 

 

HYDROFOBNÍ A OLEOFOBNÍ
OTĚRUODOLNÁ ANTIGRAFFITI OCHRANA DŘEVA

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

www.impaguard.cz

Impaguard 664 

 

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

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



Impaguard 886 

 

PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
PLOVOUCÍCH A PVC PODLAH

IG 886 je vyvinut jako filmotvorná polymerová nano ochrana a obnova nesavých vinylových,  
plovoucích, PVC podlah a lin. Používá se jak na nové, tak hlavně na staré povrchy, které   
vyživuje a chrání. V jediném úkonu obnovuje a renovuje vzhled. Následně film polymerizuje do   
protiskluzového finálního antistatického povrchu. Dochází k vytvoření otěruodolné, ultratenké 
hydrofobní metalicky lesklé vrstvě s ochranou proti následnému znečištění, zašlapání nečistot,  
otiskům bot, usazování minerálních a vápenatých povlaků a vodní rzi. Vytvořená hydrofobní   
vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří hygienický povrch.  
IG 886 poskytuje vysoce efektivní ochranu na plochách jako jsou termoplasty, ABS, UH, PVC, 
marmoleum, lino, vinyl, guma, imitace kůže, dřeva, koženky a kamene.

Báze: hybrid
Balení: 5L, 20L, 200L

Protiskluzová ochrana
PVC a plovoucích 
podlah

www.impaguard.cz



Impaguard 992 

 

PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
ŽIVOTNOST 15LET
ATESTY TZUS
IG 992 je vyvinut jako protiskluzová ochrana s klasifikací R10  IV. třídy odolnosti opotřebení 
a klasifikací >24°C kluzkých ploch jako jsou dlaždice, žula, kamenina, keramika, glazura, s 
garancí na 15 let. Splňuje normy ČSN EN 134 51-1, ČSN P CEN/TS 16165, ČSN 72 5191, 
EN ISO 10545-7, DIN 51 097 a DIN 51130.

 Na povrchu dochází k vytvoření odolné protiskluzové vrstvy s dlouhodobou účinností. 
Poskytuje vynikající prevenci proti uklouznutí v důsledku vody či oleje na povrchu. Ochranná   
vrstva je okem neviditelná, nemění tudíž vzhled povrchu. Poskytuje jednoduché, 
nízkonákladové a nízkoúdržbové řešení bezpečnosti na kluzkých plochách. Výhodou je možná  
aplikace téměř za provozu, bez složitých stavebních úprav. 

 Vhodný pro použití v aquaparcích, bazénech, saunách, wellness, hotelích, restauracích, 
veřejných budovách, zdravotnictví, sociálních zařízeních, školách, kuchyních. 
Dále jsou možné aplikace na kamenných chodnících, pěších zónách, stanicích MHD,  
nástupištích, ve vstupních a provozních halách, atd. 

Báze: hybrid
Balení: 5L, 20L, 200L

Protiskluzová ochrana
dlaždic a kamene

www.impaguard.cz
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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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