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Środek do impregnacji muru 
 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji muru nie tylko impregnuje, ale także 
zabezpiecza mur z cegły i kamienia przed szkodliwym działaniem deszczu, wilgoci i 
mrozu. Jest trwałym i szybko działającym środkiem, łatwym w nakładaniu, który 
zapobiega penetracji wody, jednocześnie nie zatrzymując wilgoci wewnątrz muru. 
 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji muru  
chroni mur ceglany, kamienny i spoinę oraz  
inne powierzchnie betonowe i zaprawę 

 
 
 
 
 

Krople wody na ceglanej powierzchni po 
zastosowaniu Geocel® Ecochem Środka do 
impregnacji muru. 
 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji muru: 
• Zawiera nieszkodliwe rozpuszczalniki 
• Przewyższa właściwościami produkty 

na bazie rozpuszczalników  
• Wystarcza nałożenie jednej warstwy 
• Szybko działa 
• Wnika głęboko w podłoże 
• Łatwy w nakładaniu przy użyciu 

natrysku lub pędzla  
• Chroni mur ceglany, kamienny i spoiny 

oraz inne powierzchnie w tym beton i 
zaprawę 

 
 
 
 
 



DANE TECHNICZNE 
Konsystencja    ciecz 
Okres przydatności  12 miesięcy, jeżeli  
                                       przechowywany w temp.  
                                       5°C do 25°C w  
                                       oryginalnym pojemniku 
 

Czas schnięcia              2 godziny w temp. 23 °C i  
                                        wilgotności względnej  
                                        (RH) 50% 
 

Przygotowanie specyfikacji: Powyższe wartości nie są 
przeznaczone do przygotowywania specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do opracowywania specyfikacji dla tego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Geocel®. 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 
Przed zastosowaniem oczyścić 
powierzchnię, usuwając wszelkie 
zabrudzenia, smary, pleśń i grzyby i 
wszelkie odpadające stare powłoki. 
Przed zastosowaniem Geocel® Ecochem 
Środka do impregnacji muru należy 
zabezpieczyć powierzchnie drewniane, 
metalowe, ościeżnice okienne i drzwiowe 
oraz szyby, aby uniknąć zachlapania 
preparatem. Rośliny powinny być 
przykryte folią. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji muru 
musi być nakładany na suchą 
powierzchnię. Nakładać na powierzchnię 
zawsze z góry na dół przy użyciu pędzla 
lub natrysku niskociśnieniowego (nie 
stosować mgiełki). 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji muru 
najlepiej nakładać, jeśli nie istnieje ryzyko 
wystąpienia opadów do czasu wyschnięcia 
impregnowanej powierzchni.  

ZUŻYCIE 
5 litrów wystarcza na około 50m² 
powierzchni. 

CZYSZCZENIE 
Usunąć wszelkie zachlapania szyb 
domowym środkiem czystości i umyć 
narzędzia wodą. Zachlapania należy 
usuwać możliwie szybko, gdyż po kilku 
dniach będą trudne do usunięcia. 

OPAKOWANIE 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji 
muru jest dostępny w pojemnikach po 5 l 
pakowanych w kartonach po 2 szt. 
 

OGRANICZENIA 
Nie stosować na struktury pod ciśnieniem 
hydrostatycznym. 
Nie nakładać, jeśli temperatura powietrza 
wynosi poniżej 5°C. 
Geocel® Ecochem Środek do impregnacji 
muru jest przeznaczony do stosowania 
jako końcowa powłoka zewnętrzna. Nie 
zaleca się pokrywania farbą. 
 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
Instrukcje dotyczące Zdrowia i 
Bezpieczeństwa Stosowania są dostępne 
na żądanie. 
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH nr  

 
 

SERWIS TECHNICZNY 
W celu uzyskania informacji technicznych, 
doradztwa w sprawie przydatności do 
konkretnych zastosowań, lub 
szczegółowych informacji dotyczących 
Zdrowia i Bezpieczeństwa należy 
skontaktować się z Serwisem 
Technicznym Geocel®  
 
WAŻNA UWAGA: Powyższe informacje przedstawiono w 
dobrej wierze i uważa się je za dokładne. Jednakże, ponieważ 
warunki i sposoby użycia naszych produktów pozostają poza 
naszą kontrolą, informacje te nie powinny być stosowane 
zamiast prób u odbiorcy, potwierdzających, że produkty Geocel 
są bezpieczne, efektywne i w pełni nadają się do danego 
zastosowania. Zalecenia odnośnie użycia nie powinny być 
traktowane jako pobudka do naruszenia jakiegokolwiek patentu. 
 
Jedyna gwarancja Geocel stwierdza, że produkt w momencie 
dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. 
Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu 
wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on 
inny niż gwarantowany. 
 
Geocel nie udziela jakiejkolwiek jawnej lub dorozumianej 
gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania 
lub przydatności do sprzedaży. 
 
Geocel zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
przypadkowe lub będące wynikiem zastosowania produktu. 

Geocel Limited 
Western Wood Way, Langage Science Park, 

Plympton, Plymouth, Devon, PL7 5BG 
Tel: 01752 334350 Fax: 01752 202065 Email: 

info@geocel.co.uk  
www.geocel.co.uk  

Dystrybucja w Polsce: 
Proventuss Polska Sp. z o.o. 
Ul. Gizów 6,    01-249 Warszawa 
Tel.: +48 22 314 44 32-33      Fax: +48 22 314 44 34 
office.polska@proventuss.com 
www.proventuss.com 

 


