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CharakteristikaCharakteristikaCharakteristikaCharakteristika    

IMESTA®IBS 47 je práškový přípravek určený k 
hydrofobizaci sádry a sádrových směsí. Přidáním 
IMESTA®IBS 47 v množství 0,5 až 2,0% hmotnosti 
sádry nebo suché sádrové směsi získáme materiál s 
vynikajícími vodoodpudivými vlastnostmi, které zaručují 
maximální omezení průniku vlhkosti do materiálu. 
Přípravek IMESTA®IBS 47 je vodou dobře smáčivý a 
po přidání vody do sádry nebo sádrové směsi 
nevyplavává na hladinu. 
 

ZpracováníZpracováníZpracováníZpracování     

Přípravek se intenzívně zamíchá do suché sádry nebo 
sádrové směsi před smísením s vodou. 
 

Technické parametryTechnické parametryTechnické parametryTechnické parametry    

vzhled   bílý až hnědobílý prášek 
obsah vlhkosti  max. 5 % hmotnosti 
 

SpotřebaSpotřebaSpotřebaSpotřeba     

0,5 až 2 kg na 100 kg suché směsi 
 

BaleníBaleníBaleníBalení     

PE kbelíky 1, 5, 10 kg 
 

SSSSkladováníkladováníkladováníkladování     

V uzavřeném původním obalu 12 měsíců od data 
výroby. 

    

Ekologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práceEkologie a bezpečnost práce     

Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.   
Xi     Dráždivý 

R  36       Dráždí oči. 

S 2 Uchovejte mimo dosah dětí.  S 22 Nevdechujte 

prach. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
ukažte bezpečnostní list nebo označení.  S 46 Při 
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení.   
 
Při práci s IMESTA®IBS 47 je třeba používat 
respirátor a dbát na co nejnižší rozprašování 
přípravku a dodržovat základní hygienická pravidla. V 
případě zasažení očí vymyjte tyto větším množstvím 
vody a vyhledejte lékařské vyšetření. Po smísení s 
vodou má IMESTA®IBS 47 silně alkalickou reakci. 
Chraňte proto pokožku a sliznice před přímým 
kontaktem se zpracovávaným materiálem, používejte 
ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. 

Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a 
zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. 
bezpečnostní list. 
 
K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě. 
 
IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení 

jakosti dle ISO 9001. 
 
 
 

 

    


