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Impaguard 255

Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. 
Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. 

D 401 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. D 401 je ideální k ošetření střech (tašky, břidlice, beton, šindele,
cementovláknité, plechové, glazované i 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 střech - pálených 
a nepálených, betonových, glazovaných, barvených plechových, atd. 

Báze: aqua

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ SANACE

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

BIO nečistoty, smog, 
řasy, mechy a sinice

www.impaguard.cz
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Ochrany speciálních 
střešních krytin
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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 450 

dřevěné IG 664/665

www.impaguard.cz



Impaguard 220

POLYMER

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.
Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní, společně s produktem D 401 dlouhodobě chrání. 

IG 222 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu pálených cihlových glazovaných 
povrchů nebo povrchů ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. 

Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu.  
Má samočistící vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.

Lze ho použít též jako hydrofobní ochranu barvených betonových střešních krytin.

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

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

www.impaguard.cz

Ochrany cihlových
krytin

HYDROFOBNÍ 3D NANO

HYDROFOBNÍ POLYMER

 

IG 220 je dlouhotrvající syntetická penetrační ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě
a nečistotám na cihlových krytinách (klasické tašky, bobrovky, pálené i nepálené, 
tvarové šindele), na eternitu atd. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním 
radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. 
Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní, společně s produktem D 401 dlouhodobě chrání. 
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Ochrany betonových
krytin

Impaguard 336
HYDROFOBNÍ ZPEVŇUJÍCÍ

3D OCHRANA

IG 336 je transparentní dlouhotrvající ZPEVŇUJÍCÍ hydrofobní ochrana s vysokou odolností  
 působení mrazu ých ách betonových neglazovaných proti vodě a  na extrémně zatížen  ploch  

a nebarvených vláknocementových střešních krytin  .
Produkt je u  rčen na staré i nové povrchy. Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, 

   povrchuale zároveň zachovává paropropustnost a prodyšnost . 
V  Nýrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí. ásledná údržba je výrazně levnější 

z   a sna ší. IG 336 nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu.
 Hydrofobní účinek brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak 

  před dalším poškozováním a znečištěním.
Ve spojení s produktem D401 p   oskytuje vynikající prevenci proti mechům, řasám a plísním.

též Chrání proti atmosférickým vlivům 
a UV záření.

Báze: aqua 
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 222 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana s EXTRA vysokou odolností proti
vodě a nečistotám. Poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu betonových glazovaných 
povrchů nebo povrchů ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami.
Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu. 
Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem 
prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem.
Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní, společně s produktem D 401 dlouhodobě chrání.

Má samočistící vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.

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

HYDROFOBNÍ POLYMER
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Ochrany kovových
krytin a profilů

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.
Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní, společně s produktem D 401 dlouhodobě chrání. 

IG 222 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu kovových plechových a hliníkových
povrchů ošetřených polyuretanovými, akrylovými a silikonovými barvami. 

Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu.  
Má samočistící vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.

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

HYDROFOBNÍ POLYMER

IG 450 se používá na nové nerezové, hliníkové, barvené a lakované kovové střešní 
krytiny a na renovaci a obnovu starších, výrazně prodlužuje životnost. 
Produkt je speciálně určen na hydrofobní povrchy silikonových a PU barev na 
plechách a hliníkových profilech, na které nelze aplikovat vodné systémy ochran.
 
Na povrchu se vytvoří hydrofobní, ultratenká, neviditelná vrstva zvýrazňující barvy,                  
s extra vysokou povrchovou energií, která zamezuje usazování dopravních mastných 
povlaků, atmosférického a dalšího znečištění, UV záření, oxidaci barev, je odolná vůči  
poškrábání a chemickým čistícím prostředkům. 
Vytvořená vrstva svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, zabraňuje 
množení mechu, plísní a řas, společně s produktem D 401 vytváří hygienický povrch. 

Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti 
používání nebezpečných chemikálií.

Impaguard 450 Báze: solvent
Balení: 5L, 20L, 200L

HYDROFOBNÍ OLEOFOBNÍ 
POLYMER



Impaguard 664 

 

HYDROFOBNÍ FILMOTVORNÁ 
3D NANO OCHRANA DŘEVA S PENETRUJÍCÍ  SLOŽKOU
NA OŠETŘENÁ DŘEVA, I OLEJEM A LAZUROU

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, s penetrující složkou na ošetřená dřeva, i olejem a lazurou. 

 Chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci 
a UV záření. elmi vysok  odolnost  proti stárnutí. Vyznačuje se v ou í  

 Poskytuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Ideální kombinace přírodních 
a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva, která vytváří vysoce odolnou   

hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě  mastnotě se   a  

samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mech , plísním   ům  
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, mech , plísním a řasám, vytváří velmi ům  
hygienický povrch.

Báze: solvent
Balení: sady 5L

Hydrofobní a oleofobní
otěruodolné ochrany 
dřevěných krytin

www.impaguard.cz
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Čističe, odmašťovače 
a odstraňovače  
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Impaguard 250
ULTRA SILNÝ ČISTIČ 

A ODMAŠŤOVAČ

IG 250 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič  odstraňovač zne ištěných  a č
BIO znečištění, stop od spalování u komínůpovrchů od mastnoty, zkarbonizovaných , 

  atmosférických nečistot a mastné dopravní špíny. Určen pro rychlé a jednoduché čištění 
betonových, cihlových pálených i nepálených, břidlicových (kamenných), kovových, skleněných 
a dřevěných střešních krytin.

 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.
Po aplikaci IG 2 0 doporučujeme plochy ochránit produkty IG , 5  220, 222, 336 nebo 450

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

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

www.impaguard.cz

I ultra  EXTRÉMNĚ G 260 je vyvinut jako  čistící nanogel. Určen na odmaštění a odstranění 
  zplodin extrémní atmosférického znečištěných povrchů od krust zkarbonizovaných , mastnoty, 

znečištění   a stop po spalování a hoření.
Určen pro rychlé a jednoduché čištění  betonových, cihlových pálených i nepálených, 
břidlicových (kamenných), kovových, skleněných a dřevěných střešních krytin.
Lze ho použít též pro čištění povrchů, které mají vysokou teplotu nebo jsou vystaveny  

 opláštění  konstrukce,slunečnímu záření (střechy budov, ,  atd.) 
 Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do hloubky. Jeho konzistence je ideální 

 střechách  pro použití na . Snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.
Ideální pro ruční aplikaci a nízko a vysokotlaké mytí.
Po aplikaci IG 260 doporučujeme plochy ochránit produkty IG ,  220, 222, 336 nebo 450

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

Impaguard 260 gel
ULTRA SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

A ODSTRAŇOVAČ

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



Čističe, odmašťovače 
a odstraňovače  
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Impaguard 114
Balení: 25kg

GELOVÝ BEZŘEDIDLOVÝ 

ODSTRAŇOVAČ BAREV

IG 114 je speciálně vyrobený bezředidlový GEL pro odstranění a čištění barev, starých nátěrů 
a laků, aplikovaných na betonových, cihlových pálených i nepálených, břidlicových 
(kamenných), kovových, skleněných, dřevěných a dokonce i plastových střešních krytinách. 

 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. IG 114 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

Impaguard 113

IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro extra silné čištění starých nátěrů a laků, 
které jsou aplikovány na betonových, cihlových pálených i nepálených, břidlicových 
(kamenných), kovových, skleněných a dřevěných střešních krytinách.

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 na střechách. 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.

Báze: solvent
Balení: 5L, 20LGELOVÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV



Impaguard 612 

 

ŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ

Impaguard 614 

 

BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ

    Čističe, odmašťovače 
    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 je speciálně vyroben  pro bezředidlové odstraňování povrchových úprav ý GEL  

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. íky své  D  

SMÁČIVOSTI a své optimální rychlosti odpařování á mnohem větší zakrývací schopnost  m  

než většina tradičních odlakovačů. 

Báze: aqua
Balení: 25kg

www.impaguard.cz
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IMPACLEAN AQUA C 316 

 

BEZOPLACHOVÝ FOSFÁTOVÝ 
ODREZOVAČ

    Antikorozivní ochrany 
    a pasivace rzi

AQUA C 316 je účinný bezoplachový fosfátový odrezovač a PRIMER s fosfatizačním          
a čistícím účinkem. Ideální k čištění a pasivaci rzi na zrezlých površích, jako PRIMER 
působí na čerstvě pozinkovaných kovových konstrukcích, součástkách, atd.                                  
Určen k bezoplachovému fosfátovému zastavení a zároveň přeměně rzi a ke zvýšení 
adheze barev a prodloužení jejich životnosti.

Čerstvě pozinkované povrchy ošetřené produktem AQUA C 316 je možné bez použití 
dalšího primeru natírat. Ochranný povlak fosfátováním zesiluje obranyschopnost ostatních 
kovů (železo, litina) vůči následné korozi současně s následnými povrchovými úpravami                  
či nátěry.
AQUA C 316 nahrazuje toxické, žíravé a zdraví škodlivé produkty. Poskytuje vysoce efektivní 
a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové střechy, konstrukce, ochranné díly, 
skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky automobilů, atd. Používá se na všechny 
železné kovy - ocel, železo, pozinkovaná ocel. Poskytuje účinnější ochranu než klasické 
obroušení rzi a natření základní barvou. 
Ideální pro vysokotlaké aplikace.

www.impaguard.cz

IMPASOL HCA-C  

 

ODMAŠŤOVACÍ, ODREZOVACÍ 
A PASIVAČNÍ KAPALINA

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

HCA-C je kapalina obsahující organické FOSFÁTOVÉ složky k vázání rzi tak, že zastavuje 
korozi, současně bezezbytkově odmašťuje a vytvoří ochranný PRIMER povlak.            
Dochází tedy k chemickému zastavení koroze a vytvořený ochranný povlak zároveň zesiluje 
obranyschopnost ostatních kovů (železo, litina) vůči následné korozi vzhledem                                
ke studenému fosfátování. 
Čerstvě pozinkované povrchy ošetřené tímto produktem je možné natírat bez použití dalšího 
primeru nebo reakční barvy. Výrazně prodlužuje životnost barev aplikovaných na ošetřený 
povrch. 
HCA-C je bezpečný, nehořlavý, odmašťovač, nahrazující benzíny a rozpouštědla.              
Odstraňuje znečištění, oleje, maziva, určen speciálně pro přípravu povrchu před další aplikací. 
Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové střechy, 
konstrukce, ochranné díly, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky automobilů, 
atd. Používá se na všechny železné kovy – ocel, železo, pozinkovaná ocel. 
Určen pro ruční, nízko a středně tlakové aplikace za studena.  

Báze: aqua
Ultra Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L
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KX KR  

 

KONVERTOR RZI 3v1

   Antikorozivní ochrany, 
   konvertor  
   a transformátor rzi 

KX KR je odrezovač, ochrana a základní polymerová barva. Konvertor rzi byl vyvinut pro 
okamžitou přeměnu rzi během 15 minut na silně zkorodovaných površích na extra odolný 
černý polymer. 
V jediném úkonu chemicky konvertuje rez na polymerní film, vytvoří povrchovou úpravu                    
a následně chrání ocel. Ideální pro finální úpravu barvami bez další úpravy. Na povrchu se 
vytvoří ochranná černá polymerní barva, povrch se stává hygienickým a bezprašným. 
Svoji naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně kontrolovatelnou konverzí 
vytvoří ochranný polymerní film, který dlouhodobě chrání ošetřený povrch od následujícího 
znečištění a rzi. Výrazně zvyšuje kvalitu a životnost následného barvení. 
KX KR poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové 
konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky 
automobilů, atd. Používá se na všechny železné kovy – ocel, železo, pozinkovaná ocel. 
Poskytuje účinnější ochranu než klasické obroušení rzi a natření základní barvou.

Báze: aqua
Balení: 5L, 30L, 200L

www.impaguard.cz

KX TR  

 

TRANSFORMÁTOR RZI

Báze: aqua
Balení: 5L, 30L, 200L

KX TR je hloubkový odrezovač s optickou kontrolou. Tranformátor rzi byl vyvinut pro 
okamžitou přeměnu rzi na odolný černý polymer. Určen na slabě až středně silně zkorodované 
povrchy. V jediném úkonu během 30 minut přeměňuje rez na polymerní film, vytvoří černou 
povrchovou úpravu a následně chrání ocel. Ideální i pro preventivní ochranu proti oxidaci. 
Speciálně pro následnou úpravu barvami. Na povrchu se vytvoří ochranná černá polymerní 
vrstva, povrch se stává hygienickým a bezprašným. 
Svoji naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně kontrolovatelnou transformací 
chrání ošetřený povrch od následujícího znečištění a rzi a výrazně zvyšuje životnost 
následné povrchové ochrany (barvení). 
KX TR poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové 
konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky 
automobilů, atd. Používá se na všechny železné kovy – ocel, železo, pozinkovaná ocel. 
Poskytuje účinnější ochranu než klasické obroušení rzi a natření základní barvou.
                                        ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ PRODUKT. K

o
n
ve

rt
o
r 

a
 t
ra

n
sf

o
tm

á
to

r 
rz

i 



ZN METAL 

 

SVĚTLÁ ZINKOVÁ 
GALVANIZACE ZA STUDENA

   Antikorozivní ochrana 
   Zinková galvanizace
   za studena 

ZN METAL je vyvinut jako antikorozivní ochrana. Je určen pro opravu pozinkovaných dílů       
a konstrukcí poškozených při montáži, svařování a opravách. Je ideální na obnovu starých              
a oslabených pozinkovaných povrchů. Obsahuje inhibitory koroze a zinkový prášek.                    
Zinková galvanizace vytvoří na povrchu vysoce kvalitní kovovou vrstvu a tento povrch je dále 
přetíratelný všemi barvami. 
ZN METAL  je ideální prevencí proti korozi i oxidaci.

Určen speciálně pro vysokoteplotní prostředí, odolává bez degradace teplotám do 
+550°C, chrání před tepelnou a chemickou korozí. Má velmi vysokou zakrývací schopnost, je 
rychleschnoucí, galvanizační vrstva je vytvořena za 20minut. Vyznačuje se vysokou odolností 
proti otěru /např. šroubové spoje/. Obsahuje inhibitory koroze a zinek s 99,99% ryzostí. 
Vytváří vrstvu s konstantní tloušťkou, sourodým a lesklým vzhledem, nevyžadující vrchní nátěr. 
Tato vysoce kvalitní ochrana je svařitelná (vyjma argonu). Jednoduchý a čistý nástřik aerosolem 
nahradí  tři pracovní operace.

ZN METAL je určen k použití v automobilové dopravě /na karoserie aut, nákladních vozidel, 
autobusů/, v železniční dopravě, ve strojírenství /na kovové rámy/. Dále je vhodný při opravách 
ocelových konstrukcí (střechy, schody, ochozy, lávky, mosty, sloupy elektrického vedení, apod) 
nebo na ochranu dřevěných dílů umístěných trvale v zemi. Ideální k povrchové úpravě 
dopravních značek, průmyslových komínů, potrubí, spojů, strojních konstrukcí, hlav motorů, 
střešních svorníků, šroubových spojů, el.motorů, pump, vodních měřících přístrojů, kovových 
pantů, klimatizačních zařízení, kovových konstrukcí,atd.

Báze: solvent
Balení: aerosol 500ml

www.impaguard.cz
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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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