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TECHNICKÝ LIST 
 
Typ výrobku: SKUDO UNIVERSAL - Impregnace na vodní bázi   
 

Aplikace:  SKUDO UNIVERSAL je vodě a olejům odpudivá (proti-skvrná) impregnace na vodní bázi. Je vhodná 

pro použití aglomeráty, umělý kámen, žulu, mramor, přírodní kámen, teraso. Materiál může být 

leštěný, hrubý, kartáčovaný nebo opalovaný. 

Doporučujeme impregnaci pro použití na kuchyňské desky, stoly apod., protože splňuje evropské 
normy 90/128 ECC, kdy může výrobek přijít do kontaktu s potravinami.  
Výrobek neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Přípravek vyplní a uzavře  mikropóry 

ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný 

parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. 

 

 

Technické údaje:  

Hustota při 25
o
C gr/cm

3
 1.0 

Vzhled kapalina 

Standardní barva nažloutlá průhledná 

Objem balení 250 ml 

 
 
 
 
 
Efekt: 

MATERIÁL POVRCH VÝSLEDEK 

mramor 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Dobrý 

žula 
Leštěný Velmi dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Velmi dobrý 

Exotické žuly 
Leštěný Velmi dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Velmi dobrý 

Vápenec, pískovec 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Středně dobrý 

Teraso, aglomeráty (beton) 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Středně dobrý 

Engineered stone (Technistone) 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Dobrý 

 
 
Návod k použití:  Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Zbytky vody, 

špíny a nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace. Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkací pistolí nebo 

hadrem. Nanášejte pouze takové množství přípravku, které může materiál nasáknout. Po aplikaci přeleštěte 

kámen čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté zbytky je potřeba po pár vteřinách odstranit. Nevsáknuté zbytky 

impregnace mohou zanechat stopy (tenký film) na povrchu kamene. Pro lepší účinek je třeba nanést přípravek 

na ošetřovaný materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 15-20 minut. Kompletní 

efekt je dosažen po 48 hodinách. Při aplikaci na podlahu na ni nevstupujte. Při první použití doporučujeme 

vyzkoušet impregnaci na vhodném místě pro ověření efektu. 

Po použití uzavřete dobře nádobu. Při teplotě od 18 do  25
o
C v originálním balení je minimální garantovaná 

doba skladovatelnosti 12 měsíců. Důležité: v mrazu výrobek z důvodu obsahu vody zmrzne. 

 
Spotřeba:  1 litr přípravku na 20 - 30 m

2
, závisí ale na poréznosti ošetřovaného materiálu. 


