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Karta Techniczna 
 

Sime-Plast 
Impregnat do 
elewacji i fasad 

 

Impregnat do elewacji i fasad to wysokiej jakości 
bezrozpuszczalnikowy, hydrofobowy uszczelniacz 
stworzony na bazie żywic silanowo - siloksanowych, 
przeznaczony do zabezpieczania porowatych ścian 
zewnętrznych, elewacji i fasad, chroniąc przed 
negatywnym działaniem czynników atmosferycznych: 
deszczu, wilgoci i mrozu. Preparat wnika głęboko w 
podłoże tworząc oddychającą przez mikropory warstwę, 
zapobiega przenikaniu do wnętrza wody, tworzy na 
powierzchni efekt „perełek wody” które nie wnikają w 
głąb podłożą tylko spływają po powierzchni jednocześnie 
ją oczyszczając.  

Zalety: 

 zabezpiecza ściany przed zawilgoceniem i erozją 
wywołaną przez wody opadowe 

 skutecznie chroni przed działaniem agresywnych 
czynników, które wraz z woda wnikają do 
wnętrza materiału. 

 chroni przed szkodliwym działaniem cyklu mrozu 
i odtajania 

 zabezpiecza przed karbonatyzacją powierzchni 
 pozwala zachować pełną sprawność izolacji 

cieplnej ścian 
 pozostawia paro przepuszczalną powierzchnie 
 eliminuje lub znacznie ogranicza występowanie 

wykwitów 

 chroni podłoże przed gromadzeniem się wodo 
rozpuszczalnych zanieczyszczeń 
atmosferycznych, grzybów, pleśni, mchu i 
porostów 

 ma niewielki wpływ na wygląd powierzchni 

PRZEZNACZENIE 

Impregnat służy do zabezpieczenia pionowych 
chłonnych powierzchni w szczególności: otynkowanych 
ścian (bez powłok malarskich), murów, cegieł, 
dachówek, klinkieru, płytek gipsowych, kamieni 
elewacyjnych, piaskowca, fug, murków ogrodzeniowych, 
cokołów itd.. 
 
SPOSÓB UŻYCIA 

Impregnat jest gotowym do użycia roztworem, który 
można nanosić pędzlem lub natryskiem 
niskociśnieniowym na pozbawione wszelkich 
zanieczyszczeń i przebarwień powierzchnię. Na podłoże 
należy nałożyć wystarczającą ilość preparatu, tak aby 
wyraźnie „spływał” w dół. W celu zapewnienia pełnej 
impregnacji zaleca się nakładać dwie warstwy w krótkich 
odstępach czasu metodą „mokre na mokre” i chronić 
przed opadami deszczu do momenty wyschnięcia. 
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 Zużycie: 0,1-0,5 litra na m² powierzchni przy 
jednokrotnym malowaniu, w zależności od tekstury i 
porowatości podłoża.  

Uwaga: nowe tynki i świeże zaprawy powinny dojrzewać 
przez dwa miesiące przed zastosowaniem. Preparat nie 
powinien być stosowany do miejsc występowania wody 
pod ciśnieniem i murów poniżej poziomu gruntu. Środek 
nie jest efektywny przy gęstych, mniej chłonnych 
podłożach, takich jak marmur. Preparat może ograniczyć 
przywieranie wszelkich następnie stosowanych farb 
wodnych lub innych produktów dekoracyjnych. Przed 
użyciem zaleca się przeprowadzenie testów 
sprawdzających działanie preparatu z podłożem oraz 
skuteczności impregnacji. 

 

PRZECHOWYWANIE: 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonych przed 
działaniem mrozu. Okres trwałości: 24 miesiące od daty 
produkcji.  

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

- 5 l 1 szt. 114 szt. 
 

 

 

 

 

 

 
DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: (25)685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 


