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PROTISKLUZ 



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  , WPC povrchů  

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, 

WPC povrchy, marmoleum, lino, vinyl, guma, imitace kůže, dřeva, koženky a kamene.

Báze: hybrid
Balení: 5L, 20L, 200L

Protiskluzová ochrana
PVC a plovoucích 
podlah
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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
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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
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