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CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika     

IMESTA
®
IBS 50  je silikonový emulzní přípravek 

určený k hydrofobizaci maltových směsí, zejména 
sanačních nebo finálních omítek.  
 

PoužitíPoužitíPoužitíPoužití     

• Přidáním IMESTA
®
IBS 50 v množství  0,5 až 0,8% 

objemu hotové malty získáme materiál s 
vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které 
zaručují maximální omezení průniku vody do 
zdiva.   

• IMESTA
®
IBS 50 zvýší množství a objem pórů v 

omítce, tím i její elasticitu a odolnost proti 
praskání. Běžně užívané napěňovače se do směsí 
s IMESTA

®
IBS 50  nepřidávají.  

 

ZpracováníZpracováníZpracováníZpracování     

Přípravek se vmíchá do připravované malty s cca ½ 
záměsové vody, malta se dále zpracovává běžnými 
postupy. Přidáním smáčecích přípravků se může 
účinnost IMESTA

®
IBS 50 snížit. 

 

TechnickéTechnickéTechnickéTechnické parametry parametry parametry parametry    

vzhled   mléčně bílá kapalina 
sušina   50 % 
měrná hmotnost           1,04 g/cm

3
 

 

SpotřebaSpotřebaSpotřebaSpotřeba     

4 až 8 kg na  m
3
 malty 

    

    

    

BaleníBaleníBaleníBalení     

PE obaly 1 kg , 10 kg 
 

SkladováníSkladováníSkladováníSkladování     

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit 
před vyschnutím. NESMÍ ZMRZNOUT ! Záruka při 
dodržení podmínek skladování min. 12 měsíců. 
 
Ekologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práce    

Při správném použití je  IMESTA®IBS 50    nejedovatá 
a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je 
nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv 
proti znečištění a dodržovat základní hygienická 
pravidla. Při náhodném požití vypláchněte ústa a 
vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 
10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při 
zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte 
lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento 
technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitou 
kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako 
impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. 
Obaly jsou recyklovatelné. 
 
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě. 
  
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení 
jakosti dle ISO 9001. 
 

 

 

 

    


