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Lakier do betonu Reba  BS

POWIERZCHNIA
gładka, strukturalna
falista, postarzana

gładka, strukturalna powłoka
PRO_TECH

bez

 powłoki
gładka gładka, strukturalna gładka

Preparat RENOgrafit G 

Preparat RENOantracyt A

Preparat RENObiel B   

Preparat REBAnit S  

Impregnat REnosil N   

Preparat REset +  

Klej montażowy 

KOSTKI

DEKORACYJNE

PŁYTY 
TARASOWE

MURKI |
OGRODZENIA

STOPNIE 
SCHODOWE

PALISADY |
OBRZEGOWANIA

KOSTKI

DEKORACYJNE EKO

Lakier do betonu
Reba  

Preparat
 RENOgrafit G 

Preparat
 RENOantracyt A

Preparat 
RENObiel B   

Preparat 
REBAnit S  

Preparat
REset +   

Impregnat 
REnosil N   

Klej 
montażowy 

Pozwala na szczelne 

połaczenie elemntów 
ogrodzeniowych.

Zabezpiecza 
powierzchnie 

betonowe przed wodą, 
warunkami 

atmosferycznymi 
i zabrudzeniami.
Efekt kropli na 

powierzchni 
betonowej.

Czyści oraz usuwa 
wykwity wapienne oraz 
zabrudzenia gipsowe, 
cementowe, naloty z 

kamienia wodnego oraz 
lekkie rdzawe plamy. 

Pozwala w szybszy 
sposób pozbyć się 

wykwitów
wapiennych.

Ujednolica 
i wzmacnia kolor 

biały na wyrobach 
betonowych.

Ujednolica 
i wzmacnia kolor 

grafitowy na 
wyrobach 

betonowych.

Ujednolica 
i wzmacnia kolor 

grafitowy na 
wyrobach 

betonowych.
 Ciemniejszy odcień 

grafitu  od   

PREPARATU 

RENOgrafit G

Chroni przed wpływami 
środowiska ułatwiając 

jednocześnie jego 
czyszczenie. 

Dodatkowymi zaletami są  
odporność na ścieranie, 
chemikalia oraz trwała 

przyczepność.

                       OGÓLNE ZALETY IMPREGNATÓW I PREPARATÓW DOSTĘPNYCH W NASZEJ OFERCIE: 

          - zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci, 
           - eliminuje pylenie, 
           - zwiększa odporność na ścieranie,
           - zapobiega wchłanianiu zanieczyszczeń, 
           - zapobiega porastaniu mchem,
           - ułatwia czyszczenie,
           - poprawia wygląd, 
           - wzmocnia strukturę, kolor lub nadaje połysk.

ZASTOSOWANIE IMPREGNATÓW I PREPARATÓW DLA PRODUKTÓW Z NASZEJ OFERTY: 

EFEKT ZASTOSOWANIA IMPREGNATÓW I PREPARATÓW: 

           - zalecamy min. 1 raz w roku gruntowne mycie myjką wysokociśnieniową powierzchni (nie dotyczy produktów z powłoką PRO-TECH ),
           - zalecamy min. 1 raz w roku skontrolować jakość fug,
           - zalecamy co 2 -3 lata impregnację LAKIEREM REBA/ RENOgrfit G/ RENObiel B,
           - prawidłowa impregnacja powinna być zastosowana na oczyszczonych  i suchych produktach bez wykwitów wapiennych,
           - zalecamy na bieżąco odśnieżać nie dopuszczając do powstania powierzchni zlodowaciałej,
           - stosować narzędzia odśnieżające takie jak szufle, ręczne pługi, które zakończone są gumą. 

OGÓLNE ZALECENIA PIELEGNACJI I IMPREGNACJI:
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PRZED PO

ŚRODEK DO USUWANIA 
WYKWITOW WAPIENNYCH 



DOSTEPNE POJEMNOŚCI/ ZUŻYCIE

ZUŻYCIE

0,1-0,35 m2 / 1l

SPOSÓB UŻYCIA

PRZECHOWYWANIE

BHP

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

04

UWAGA

nanieść środek na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej, użyć do 
tego butelki z atomizerem lub pędzla. Odczekać około 5-10 minut, następnie wyczy-
ścić używając szczotki lub szorstkiej gąbki. Po wyczyszczeniu obficie spłukać wodą 
i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Można apliko-
wać go na powierzchnie pionowe i poziome. Temperatura podłoża i otoczenia pod-
czas czyszczenia powinna wynosić +5°C do +25°C. Unikać czyszczenia na nagrzanych 
podłożach, zbyt szybkie wysychanie preparatu utrudni dokładne wyczyszczenie 
powierzchni. 

przed przystąpieniem do czyszczenia zwilżyć powierzchnię wodą, ciepła woda 
zwiększa skuteczność środka. Mechanicznie usunąć zabrudzenia organiczne typu 
mchy, porosty. Preparat zawiera w swoim składzie kwasy dlatego zalecane jest 
zabezpieczenie wszystkich elementów metalowych przed możliwością wystąpienia 
korozji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych czyszczeniu ( kolor, 
skład surowcowy, chemiczny itp.) przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się 
wykonanie próby w miejscu mało widocznym aby sprawdzić czy nie dochodzi do 
niepożądanej reakcji (np. przebarwienia).

przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C. Preparat 
zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data pro-
dukcji jest numerem partii.

podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej 
(rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą 
ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

środek do czyszczenia oraz usuwania wykwitów wapienych, solnych oraz zabrudzeń 
gipsowych, cementowych, nalotów z kamienia wodnego oraz lekkich rdzawych 
plam. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ZUŻYCIEZUŻYCIEZUŻYCIEZUŻYCIE

0,1-0,35 m2 / 1l



IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY
 POWIERZCHNIĘ

N
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DOSTEPNE POJEMNOŚCI/ ZUŻYCIE

ZUŻYCIE

6-13 m2 / 1kg

ZUŻYCIE

6-13 m2 / 1kg

SPOSÓB UŻYCIA

PRZECHOWYWANIE

BHP

N

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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UWAGA

przed zastosowaniem należy przeprowadzić próby sprawdzające  działanie prepa-
ratu na powierzchni. Powierzchnia musi być czysta i sucha. Nanieść preparat  za 
pomocą wałka lub natrysku. Ilość warstw 1 lub 2. Drugą warstwę należy nakładać 
przed wyschnięciem pierwszej. Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC.

do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i tempera-
turze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można 
przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega 
przepisom ADR.

stosować ogólne zasady BHP. Chronić przed dziećmi i zamarznięciem. Działa draż-
niąco na skórę, oczy. Stosować rękawice ochronne,     okulary     ochronne   i   odzież   
ochronną. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są. Nadal płukać. Natychmiast skontakto-
wać się z lekarzem. Utylizacja zawartości i opakowania powinna odbywać się zgod-
nie z krajowymi przepisami.

impregnat  przeznaczony do bezbarwnego zabezpieczenia przed wodą, warunkami 
atmosferycznymi, a także zabrudzeniami.



PRZED PO

RENOWATOR KOLORU | 
 CIEMNIEJSZY ODCIEŃ GRAFITU  

OD  PREPARATU RENOgrafit G

A
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