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Finalit No. 20  
Horká impregnace 
 
• Dlouhodobá, voděodolná ochrana proti skvrnám 
• Odolná vůči UV záření a posypové soli. Paropropustná. 
• Vhodná pro potravinářské prostředí, leštitelná, chrání proti graffiti! 
• Testována zkušebním ústavem MA 39 ve Vídni. 
• Nemění barvu materiálu. 
• Doporučuje se předchozí ošetření přípravkem Finalit No. 21 nebo 21 S. 

 
• Impregnace / ochrana 
• Hodnota pH: Nevztahuje se. 
• Aplikujte neředěný. 
• 1 litr vystačí až na 100 m2 plochy, podle savosti materiálu. 

 

 
 
 
 
 
 
a) Použití 
Finalit No. 20 Horká impregnace je vhodný pro ošetření mramoru, žuly, kameniny, keramiky, terakoty, cihel, klinker 
cihel, solnhofenského vápence, vápence, pískovce, přírodního kamene, agglo terazza a betonu. 
  
Finalit No. 20 Horká impregnace není vhodný pro povrchy, které jsou citlivé na rozpouštědla! 
 
b) Vlastnosti 

• Dlouhodobá, paropropustná ochrana na 5-7 let. 
• Neobsahuje vosk, silikon ani akrylát. 
• Bezbarvá impregnace pro budovy, uchovává jejich hodnotu, chrání proti graffiti. 
• Vhodný pro interiér i exteriér 
• Ideální ochrana před vlivem klimatu, kyselým deštěm, posypovou solí a prachem. 
• Bezbarvá impregnace, nevytváří uzavřený film, proto se neodlupuje. 
• Neuzavírá póry a kapiláry a proniká do materiálu do hloubky cca 5 mm. 
• Nemění fyzickou hodnotu materiálu. 
• Paropropustný, umožňuje materiálu dýchat. Zachovává barvu materiálu. 
• Odolný vůči zředěným kyselinám a zásadám. 

 
Certifikáty paropropustnosti Finalit No. 20 Horká impregnace: 

• MA 39 Zkušební a výzkumný ústav Vídeň 
• Technická univerzita Kolín n. R, Německo 
• EMPA Institut, Švýcarsko 

 

1. Informace o produktu Finalit No. 20 Horká impregnace 
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Tyto tři výše zmíněné certifikáty potvrzují, že po impregnaci prostředkem Finalit No. 20 Horká impregnace zůstává 
paropropustnost materiálu z 80 % zachována. Vlhkost uvnitř kamene tak může odcházet, aniž by pronikala hlouběji. 
Tato skutečnost je zvláště důležitá u nově položených podlah. 
 
Přípravek Finalit No. 20 Horká impregnace je nutné před použitím zahřát. Čím vyšší teplota, tím řidší konzistence 
produktu. Tento fakt je nutné brát v úvahu u méně savých materiálů (např. černé žuly). Impregnace musí být velice 
tenká, aby pronikla i do hustého materiálu. 
 
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE 

• Pořiďte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. 
Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček. 

• Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním 
silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné 
plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla! 

• Vypněte podlahové topení! 
 
c) Předběžné ošetření: 

• Očistěte povrch odpovídajícím čističem zn. Finalit. 
• Varianta 1: Aplikujte neředěný Finalit No. 21 Fixativní penetrace (zvýraznění barvy) na suchý povrch. 
• Varianta 2: Aplikujte Finalit No. 21S Plnič pórů, zředěný vodou v poměru 1:3., na suchý nebo vlhký povrch 

(mírné zvýraznění barvy u tmavých kamenů). 
 
 
d) Aplikace přípravku 

 
• Teplota ošetřovaného povrchu musí být větší než +10°C. 
• Ošetřovaný povrch musí být čistý. 
• Finalit No. 20 Horká impregnace před aplikací nejprve zahřejte na 50-70°C. 
• Zahřívejte tak, že otevřenou nádobu s produktem postavíte do hrnce s teplou vodou (nádoba s produktem se 

nesmí přímo dotýkat topného tělesa). 
• Aplikujte Finalit No. 20 neředěný, v rovnoměrné vrstvě, 1-2 x (podle savosti povrchu). Povrch musí být čistý a 

suchý. 
• Jakýkoli přebytek ihned setřete (zejména na leštěných materiálech), aby se předešlo šmouhám. 
• U rozsáhlých ploch: Použijte jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem nebo hadrem 

z mikrovlákna. 
• Doba schnutí 1-2 hodiny. K úplnému vyschnutí dochází za 24 hodin. 
• V případě šmouh (bylo naneseno příliš mnoho přípravku) nahřejte povrch horkým vzduchem a setřete nebo 

aplikujte Finalit No. 20 Horká impregnace znovu a přebytek okamžitě setřete froté hadrem. 
• Impregnaci je na závěr možné rozleštit vysokorychlostním jednokotoučovým strojem s bílým padem. 

 
U vysoce savých materiálů (např. pískovce) je nutné povrch nejprve dvakrát ošetřit přípravkem Finalit No. 21 S Plnič 
pórů a poté je dvakrát impregnovat přípravkem Finalit No. 20 Horká impregnace. 
 
Naprostou nezbytností je úplná suchost ošetřovaného povrchu. V opačném případě Finalit No. 20 Horká impregnace 
neúčinkuje správně a nedochází k jeho zanesení do materiálu, které je nutné pro profesionální ochranu. 
 
Doporučení pro denní úklid: 
Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy! 
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a) Zvýraznění barvy 
Pro zvýraznění barvy kamene je nutné povrch nejprve ošetřit prostředkem Finalit No. 21 Fixativní penetrace a potom 
teprve aplikovat produkt Finalit No. 20 Horká impregnace.  
 
b) Zvýšení ochrany proti graffiti 
Výbornou ochranu proti graffiti, kterou poskytuje Finalit No. 20 Horká impregnace, lze ještě zesílit tak, že na již 
impregnovaný povrch naneseme prostředek Finalit No. 30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů. Pozor! Finalit No. 
30 Vysoce lesklá ochrana všech materiálů není vhodný pro podlahy – hrozí riziko uklouznutí! 
 
c) Skvrny od tuku, oleje či barevné skvrny na impregnovaném povrchu 
Impregnace neuzavírají póry zcela, spíše je zakrývají. Z toho důvodu může uvnitř pórů zůstávat prach nebo barevné 
pigmenty. Tyto zbytky je možné vybělit pomocí prostředku Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn. 
 
Impregnaci může poškodit horký tuk a olej. Následné skvrny jsou usazeny v impregnaci, nikoli v kameni samotném, 
a proto je lze odstranit tak, že odstraníme impregnaci pomocí produktu Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev. 
Poté opět aplikujeme impregnaci. 
 
d) Podlahové topení 
V místnostech s podlahovým topením je nezbytné nejprve povrch ošetřit prostředkem Finalit No. 21 Fixativní 
penetrace (aplikujte neředěný!) u běžně savých povrchů, případně přípravkem Finalit No. 21S Plnič pórů (zředěný 
vodou v poměru 1:3) u silně savých povrchů. Tím je zabráněno pronikání produktu Finalit No. 20 Horká impregnace 
do příliš velké hloubky. 
 
e) Odstraňování šmouh 
Pokud bylo produktu Finalit No. 20 Horká impregnace aplikováno na povrch příliš mnoho, nebo pokud jeho přebytek 
nebyl hned setřen, mohou vzniknout šmouhy. Lze je odstranit zahřátím postižené oblasti (například průmyslovým 
fénem nebo plamenem). Zvýšená teplota způsobí roztátí impregnace a rozlije se. 
 
f) Dlouhodobá ochrana 
Finalit No. 20 Horká impregnace chrání fasády po dobu až 10 let, podlahy až 5 let, podle stupně oděru (provozu na 
podlaze), dále v závislosti na typu a množství mechanického čištění, používaných čisticích prostředků (nesmí 
obsahovat mýdlo a produkty mýdlo obsahující, alkohol a rozpouštědla) a podle povětrnostních vlivů. 
 
 
 
 
 
Vzhled:  Kapalný, bezbarvý 
Hodnota pH:  Nevztahuje se 
Balení:   Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 20 l 
Skladování:  Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.  
 
 
 
 
Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte 
tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned 
svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.  
 

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 20 Horká impregnace 
 

3. Specifikace výrobku 
 

4. Bezpečnostní pokyny 
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Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se 
však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. 
Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem. 
 
 

5. Upozornění 
 


