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Karta Techniczna 
 

 
Deco-Piaskowiec 
Silikonowy impregnat do piaskowca 
 

 
 

 

DECO-PIASKOWIEC to silikonowy impregnat do 
zabezpieczania piaskowca, wapienia, kamienia 
naturalnego i cegły przed czynnikami atmosferycznymi. 
Zmniejsza absorpcję wody, podwyższa 
mrozoodporność, nie zmienia barwy, natomiast 
podkreśla strukturę impregnowanego materiału. 
Poprzez głębokie wnikanie i hydrofobizacje powierzchni 
zabezpiecza ją przed nadmiernym nasiąkaniem wodą, 
wpływem czynników atmosferycznych, ogranicza 
brudzenie i porastanie elewacji budynków mchem i 
porostami. Nie tworzy na powierzchni powłoki 
lakierniczej. Zaimpregnowane materiały są bardziej 
odporne na procesy marznięcia i przemarzania dzięki 
czemu zmniejsza się ryzyko powstawania uszkodzeń 
typu pęknięcia i odpryski. 

 PRZEZNACZENIE 
Środek do zabezpieczenia i pielęgnacji różnego typu 
porowatych materiałów wykończeniowych tj.: 
piaskowiec, wapień, kamień naturalny, cegła itd. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Środek stosować na powierzchnie czyste i suche. 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z piasku, pyłu, 
mchów, porostów, a przede wszystkim odtłuszczona. 
Impregnat przed użyciem należy starannie wymieszać. 
Środek DECO-PIASKOWIEC nanieść dwukrotnie, 
równomiernie za pomocą pędzla lub natrysku, na jeszcze 
wilgotną poprzednia warstwę. Zaleca się stosowanie 
środka w temp. powyżej +5ºC. Czas schnięcia powłoki, w 

zależności od chłonności materiału oraz temp. otoczenia 
wynosi 1 – 2 godzin (dla temp. 20ºC). Narzędzia po pracy 
należy umyć benzyną lakierniczą. Wydajność: średnio 1l 
/ 5m² powierzchni w zależności od chłonności podłoża i 
sposobu nanoszenia. 
 
PRZECHOWYWANIE: 

Przechowywać w oryginalnych, właściwie 
oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
pomieszczeniach ogrzewanych, w temp. 5-25ºC, 
wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako 
opakowania środka DECO-PIASKOWIEC, stosuje się 
wiadra metalowe 5L lub inne opakowania uzgodnione 
pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie 
magazynu przestrzegać zakazu palenia albo używania 
otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje 
własności co najmniej 24 miesięcy od daty produkcji. 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

- 1 l 6 szt. 360 szt. 

- 5 l 2 szt. 72 szt. 
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DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: +48 (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. 
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