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Kto sme a čo je našou úlohou...

“Silou vodopádu vyčistíme, ochránime!”

Sme firma, ktorá vzala do rúk najmodernejšie nanotechnológie a rozhodla 
sa  naplno presadiť v oblasti vysokotlakového čistenia a údržby širokého 
zamerania oblastí, s ktorými sa denne stretávame.  Naše služby sú naozaj 
široko zamerané a v tomto katalógu Vám predstavíme všetky produkty z oblasti 
stavebníctva, ktoré sú najväčším nepriateľom špiny, plesní a iných nečistôt
Na tieto účely využívame čistiacu chémiu, impregnácie, špeciálne prípravky 
IMPAGUARD. V prípade, že máte záujem o využívanie prípravkov Impaguard radi 
Vám prídeme odprezentovať možnosti využitia pripravíme Vám cenovú ponuku.

K naším službám patria:

- čistenie fasád budov s následnou ochranou fasády proti návratu znečistenia a rias

- odstraňovanie vodného kameňa a prevencia usadzovania. 

- údržba a hĺbkové čistenie protišmykovej dlažby, čo je jeden z najkomplikovanejších 
procesov v rámci údržby povrchov. Naším procesom dokážeme obnoviť 
protišmykové vlastnosti

- odstraňovanie Graffiti a následnú antigraffiti ochranu pred ďalším znečisťovaním. 

- aplikovanie certifikovaného permanentného protisklzu na dlažbu. Špecializujeme 
sa na úpravu dlažieb ktoré nemajú protišmykovú úpravu alebo majú a je ju nutné z 
nejakého dôvodu zvýšiť, verejné budovy, školy, predajne

- čistenia rôznych povrchov. Následne vieme povrchy aj chrániť. Čistenie fasád, 
čistenie minerálnych povrchov, čistenie wellness

- neinvazívne, šetrné čistenie bazénov bez porušenia povrchov. Takmer bez 
dotykovým spôsobom sme schopný odstrániť aj hrubé povlaky vodného kameňa a 
znečistenia zo všetkých povrchov bazény a wellness.

- čistenie a impregnácie známkových, betónových, kamenných dlažieb. 
Odstraňovanie poveternostného znečistenia, minerálnych povlakov od závlahy, 
vysolovanie, vápenaté výkvety, mastnoty, hrdze atd.

- hĺbkové čistenie fasád priemyselných hál. Odstránenie aj odolného znečistenia 
mastnoty atd. Čistenie realizujeme aj z vysokozdvižných plošín.
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1. Antigrafity systém - ochrany a odstraňovače

IG 111 
GRAFFITISOLVE

IG 112 
ANTIGRAFFITI EXTRA

IG 111 je speciálně vyrobený pro rychlé čištění
tagů nebo graffiti, ktoré jsou aplikované na
materiály, ako jsou barvy, fasády, kámen, 
karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Je určený na odstraňování povrchů ošetřených
antigraffity ochranou IG 110, IG 115, IG 335
a IG 665. Velmi rychle rozpouští grafiti. Jeho
působení sa může zastavit v každém okamžiku
čím se minimalizuje riziko poškození původního
povrchu.

Selektivní čištění: odstraňuje graffity bez
poškození podkladu, na kterém byl aplikovaný.
Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení,
selektivní odstranění graffiti není možné.

IG 112 je speciálně vyrobený pro extra silné
čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků,
které jsou aplikované na materiálech, jako jsou 
barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé 
plastové povrchy.

Je ideální na vysoko efektivní a ekonomické
odstraňování široké palety barev, ale i na
dvojsložkové systémy, tepelně vytvrzované 
systémy a dokonce i na systémy na báze celulózy,
akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů,
polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových
epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových
polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně
ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní
(velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Balenie:5L, 30L, 200L

Balenie:5L, 30L, 200L
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1. Antigrafity systém - ochrany a odstraňovače Antigrafity systém - ochrany a odstraňovače

IG 113 
ANTIGRAFFITY GEL

IG 123 
ODSTRAŇOVAČ GRAFITTY

IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro extra silné
čištění tagů, grafitů, starých nátěrů a laků, které 
jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, 
fasády, kámen, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému
odstraňování široké palety nátěrů, ale také na
dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné 
systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu 
celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, 
polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových 
epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových 
polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně 
zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním) a 
pracovní (velmi snadná aplikace GEL) parametry.

Tento produkt umožňuje snížit používané 
množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům.

IG 123 je speciálně vyrobený jako absolutně 
bezpečný odstraňovač a čištič tagů nebo grafity z 
ploch ošetřených antigrafiti ochranou IG 130 a IG 
140, které jsou aplikované na citlivých materiálech, 
jako jsou barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a 
na některých plastových površích.

Pomalu a postupně rozpouští grafiti. Jeho 
působení lze kdykoli zastavit, a tím minimalizovat 
riziko poškození původního povrchu. 

Selektivní čištění: odstraňuje grafiti bez poškození
podkladu, na kterém byl aplikován.

Balenie:5L, 30L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L
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IG 110
SEMIPERMANENTNÁ OCHRANA

IG 115
SEMIPERMANENTNÁ OCHRANA

IG 110 je specificky vyvinutý jako okamžitá 
ochrana proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost 
lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch 
od znečištění a od nadměrné vlhkosti (ochrana 
proti vodě). Zabraňuje (ve většině případů) šíření 
mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý 
efekt na stěnách. K následnému odstranění 
barev, laků, inkoustů a lepidel použijte podle typu 
podkladu produkty z řady IMPASOL STRIPPER.

IG 110 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou 
ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké 
palety nežádoucích barev a lepidel na plochách.

IG 115 je specificky vyvinutý jako okamžitá 
transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti 
a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a 
letáků. Chrání ošetřený povrch od znečištění a od 
nadměrné vlhkosti (ochrana proti vodě). Zabraňuje 
(ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. 
Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K 
následnému odstranění barev, laků, inkoustů a 
lepidel použijte podle typu podkladu produkty z 
řady IMPASOL STRIPPER.

• Dlouhodobá vynikající ochrana
• Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
• Rychlé odpařování
• Aplikovatelný i při nižších teplotách
• Je velice účinný na širokou paletu produktů
• Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
• Jednoduchá a snadná aplikace
• Možnost naředění
• 100% biologicky odbouratelný

• Produkt je připraven k přímému použití - Produkt neředit !
• Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ 

musí mít neutrální PH (kyselé pH substrátu může způsobit 
zbělání povrchu), doporučuje změření PH povrchu a jeho 
následnou úpravu produktem IG 250.

• Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem
• Aplikace postřikem: nízkotlakovým stříkáním
• Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !
• Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C/50rh
• Suchý ( zpolymerizovaný) film je po 48h při 20°C/50rh
• Čištění: dle podkladu použijte IG 230 nebo IG 250, nechat 

působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě 
potřeby postup opakovat

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Antigrafity systém - semipermenentné ochrany
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IG 130
PERMANENTNÁ GRAFITTY OCHRANA

IG 140
PERMANENTNÁ GRAFITTY OCHRANA

IG 130 je na nosiči vodní báze disperze 2KPU. 
IG 130 je okamžitá ochrana použitelná na 
venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních 
tak neporézních materiálech, kde má excelentní 
přilnavost. V matném provedení je ochranný 
film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135), je 
průhledný. Chrání proti graffiti a tagům, snižuje
přilnavost lepidel u plakátů a letáků. 

Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a 
plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách. 

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a
lepidel výhradně použijte IG 123, kde i po několika 
násobných (AŽ 50x) odstranění zůstává ochranný 
film neporušený.

IG 140 je dvousložková rozpouštědlová báze 2KPU
ochrana použitelná na venkovních a vnitřních
aplikacích, jak na porézních tak neporézních
materiálech, kde má excelentní přilnavost. Speciálně 
na silikonové a silikátové fasádní barvy, akrylátové 
a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, obklady, 
cihly, křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, 
minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. V matném 
provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém 
provedení (IG 145), je průhledný. Chrání proti grafitti 
a tagům, vynikající je proti znečištění, špíně a i trusu.

Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a
plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách.
K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a
lepidel výhradně použijte IG 123, kde i po několika
násobných (AŽ 50x) odstranění zůstává ochranný
film neporušený.

Balenie:5L, 30L, 200L

Báza: aqua

Báza: solvent

Balenie:5L, 30L, 200L

Antigrafity systém - semipermenentné ochrany Antigrafity systém - permenentné ochrany
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2. Stavebná chémia,  fasády, impregnácie a čistenie

IG 120 PRIMER
OCHRANA

IG 120 PRIMER je na nosiči aqua báze disperze PU 
pro přípravu podkladu před vytvořením anti-graffiti 
ochrany s IMPAGUARD 110, 115, 130 a 140.
Přípravek je určen zejména pro ošetření povrchů 
před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti 
(např. betonu, cementu, fasádních nátěrů, atd).

IG 120 PRIMER stabilizuje podklad a 
izoluje ochranný povlak nebo nátěr od 
původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. 

Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k 
povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího 
prostředí, včetně působení agresivních chemikálií.

Balenie:5L, 20L, 200L

Antigrafity systém - primer
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IG 250
KONCENTRÁT

IG 250 je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extra 
silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. 
Byl vyvinutý pro rychlé a jednoduché čištění 
fasád, omítek, betonů, opláštění, podlah, parkovišť 
a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. 

Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí 
do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci 
podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme 
kombinovat s PMO NANO ochranou povrchu, kde 
se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou 
proti následnému znečištění, olejům, mastnotě, 
snižuje následné usazování povlaků a nečistot.

• SPECIÁLNĚ Z BARVENÝCH FASÁD A OMÍTEK, CIHEL, 
        BETONU A CEMENTOOVANÝCH PLOCH, ASFALTU
• SPECIÁLNĚ ČIŠTĚNÍ Z OPLÁŠTĚNÍ BUDOV, SKLADŮ
• IDEÁLNÍ NA ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC, 

PRŮMYSLOVÝCH PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR  A SKLADŮ
• SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH

Balenie:5L, 20L, 200L

IG D 401
Biocidní a algicidní produkt

D 401 je specificky vyvinutý jako čistič, 
dezinfekce, sanace a odstranění mechu, řas 
a lišejníků na různých podkladech včetně 
minerálních. Čistí od biofilmu a chrání sanací 
ošetřený povrch od organického znečištění. 
IG D 401 nemá vliv a nepoško-zuje podkladové 
substráty. Nemění a nepoškozuje (fasádní) barvy. 
D 401 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou 
ochranu s velice jednoduchým odstraňováním 
organických nečistot na široké paletě ploch.

Ideální pro střechy (tašky, břidlice, beton), terasy 
(dlažba, kámen, beton, terakota), fasády (cihla, 
omítky, barvy, mramor), a další různé substráty 
(zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony, tenis 
kurty). Dnešní stavební povrchy (minerální, silikátové, 
silikonové) jsou velmi nákladné jejich údržba je 
skoro stejně tak nákladná jako vlastní zhotovení.

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Čističe Fasád (BIO nečistoty, smog, riasy atď.)Antigrafity systém - primer
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IMPAGUARD 222
HYDROFOBNÍ POLYMER
KONCENTRÁT

IG 222 je transparentní dlouhotrvající polymerní 
ochrana s EXTRA vysokou odolností proti 
vodě a nečistotám na plochách. Chrání proti 
atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu 
záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí chrání 
před vznikem prasklinek způsobených kapilární 
vodou a mrazem. Má vynikající efekt na stěnách. 

IG 222 poskytuje efektivní vysoce odolnou 
ochranu jak na horizontální tak i na vertikální 
povrchy. Jejich následná údržba je výrazně 
levnější a snadnější. Vytváří neviditelný film, 
který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a 
usnadňuje čištění, má samočistící vlastnost.

Doporučuje se pro materiály: opláštění budov 
a omítky ošetřené silikátovými, akrylovými a 
silikonovými barvami. Ideální na probarvené
omítky zateplovacích systémů. 
Jako hydrofobní ochrana barvených 
pálených a betonových střešních krytin.

Balenie:5L, 20L, 200L

IMPAGUARD 220
HYDROFOBNÍ 3D NANO 
POLYMER

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Ochrany fasád

IG 220 je dlouhotrvající syntetická penetrační 
ochrana s EXTRA vysokou odolností 
proti vodě a nečistotám na plochách. 

Chrání proti atmosférickým vlivům a slunečnímu 
radiačnímu záření. Velmi vysoká odolnost 
proti stárnutí, chrání před vznikem prasklinek 
způsobených kapilární vodou a mrazem. 
Má vynikající efekt na stěnách. Zabraňuje šíření
mechu, řas a plísní. 

IG 220 poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu 
jak na horizontální tak i na vertikální povrchy. Jejich 
následná údržba je výrazně levnější a snadnější. Vytváří 
neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění
původní vzhled povrchu, a hlavně umožní podkladu 
dýchat na rozdíl od ostatních hydro a nano ochran.
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Ochrany fasád Špeciálne čističe v stavebníctve

IG 230
„ŘEDIDLOVÝ“ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

IG 230 je specificky vyvinutý jako ne 
abrazivní extra silný a rychlý čistič silně 
znečištěných povrchů. Byl vyvinutý pro rychlé 
a jednoduché čištění průmyslových podlah, 
betonů, opláštění, vnitřních parkovišť a 
ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. 

V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, 
obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje stopy 
od pneumatik, odstraňuje a rozpouští vosky i 
ze dřeva, ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, 
odstraňuje atmosférické nečistoty, čistí do hloubky. 

• SPECIÁLNĚ Z BARVENÝCH PODLAH, PLASTBETONŮ, 
LITÝCH PODLAH, BETONU A CEMENTOVANÝCH PLOCH, 
ASFALTU 

• SPECIÁLNĚ ČIŠTĚNÍ Z OPLÁŠTĚNÍ BUDOV, SKLADŮ, 
SKELETŮ A KONSTRUKCÍ

• IDEÁLNÍ NA ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH 
PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR A SKLADŮ

• SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH

Balenie:5L, 20L, 200L

IG 240
SILNÝ A RYCHLÝ KONCENTRÁT

IG 240 je specificky vyvinutý jako ne abrazivní 
extra silný a rychlý čistič silně znečištěných
POTRAVINÁŘSKÝCH provozů. V jediném úkonu 
velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou 
alkalicitou i dezinfikuje (neobsahuje dezinfekční 
složky) podklad. Odstraňuje i ztmavnutí povrchu 
od olejů a tuků, anorganické špíny, čistí do
hloubky. 

Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití 
na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje 
efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou 
degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad 
doporučujeme kombinovat s IG NANO ochranou 
povrchu, kde se vytvoří ultratenká hydrofobní 
vrstva s ochranou proti následnému znečištění,
olejům, mastnotě, snižuje následné usazování 
povlaků a nečistot.

Balenie: 5, 20, 200kg

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Báza: aqua             Ultra koncentrát



12

IG 250
ODMASTŇOVAČ A ČISTIČ

IG 250 je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extra 
silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. 
Byl vyvinutý pro rychlé a jednoduché čištění 
fasád, omítek, betonů, opláštění, podlah, parkovišť 
a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. 

V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, 
obnovuje a renovuje podklad. eho konzistence 
je ideální pro použití na svislých stěnách, 
snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. 

• SPECIÁLNĚ Z BARVENÝCH FASÁD A OMÍTEK, CIHEL, 
BETONU A CEMENTOOVANÝCH PLOCH, ASFALTU

• SPECIÁLNĚ ČIŠTĚNÍ Z OPLÁŠTĚNÍ BUDOV, SKLADŮ
• IDEÁLNÍ NA ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC, 

PRŮMYSLOVÝCH PLOCH, VÝROBNÍCH PROSTOR  A 
SKLADŮ

• SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH

Balenie: 5, 30, 200Kg

IG 260 
ULTRA ODMASTŇOVAČ
A ODSTRAŇOVAČ

Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí
do hloubky. Jeho konzistence je ideální pro použití 
na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje 
efektivitu čištění a odstranění biologických 
nečistot, mastnoty, olejů, ropných produktů, 
polucí, paliv a smogu, atd. Ideální pro ruční 
aplikaci a nízkoúvysokotlaké smytím. Nejlepších 
výsledků dosáhnete nanesením, nechat působit 
několik minut a vysokotlakově spláchnout.

Po aplikaci IG 260 doporučujeme plochy 
ochránit IG 223, 224, 225, 227 a 335, kde 
zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.

IG 260 je ideální na mytí povrchů jako jsou parkoviště, 
sklady a betonové plochy.  Odmašťuje, odstraňuje 
nečistoty, mastnoty, oleje, paliva a povlaky. 
Výborně myje nečistoty z ropy a ropných produktů. 
Speciálně pro průmyslové parky, parkoviště, 
čerpací stanice, silně znečištěné velké plochy.

Balenie: 25Kg

Špeciálne čističe v stavebníctve

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Báza: aqua             Ultra koncentrát
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IG 270
NEUTRÁLNÍ GELOVÝ ČISTIČ

IG 270 je určen pro odstranění atmosférických 
nečistot z kamenných ploch – a zejména fasád. 
Proniká do struktury a svým působením rozrušuje 
špínu, usazeniny prachu a tuhých exhalátů z 
topenišť a výfuků automobilů. Přípravek lze
použít také pro čištění betonu, cihel, cementových 
ploch, podlah garáží a parkovacích ploch.

IG 270 je ideální na mytí povrchů jako jsou 
parkoviště, sklady a betonové plochy.
Odmašťuje, odstraňuje nečistoty, mastnoty, tuhé 
nečistoty a povlaky. Speciálně pro průmyslové 
parky, parkoviště, znečištěné velké plochy.

Není agresívní, nerozkládá podklad a spáry na 
bázi cementu. Při čištění se neuvolňují výpary, 
proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, 
tak i v interiérech.Po použití není třeba povrch 
neutralizovat, nepoškozuje sklo kovy ani barvy.

Balenie:5L, 30L, 200L

Špeciálne čističe v stavebníctve Špeciálne čističe v stavebníctve
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Špeciálne ochrany v stavebníctve - AQUA BÁZA

IG 225
Ochrana proti vodě, oleji a znečištění

IG 227 3D
zaťažiteľná nano 
ochrana proti vode, oleji
a nečistotám

IG 225 je transparentní vysoce zatížitelná ochrana 
proti vodě, oleji, mastnotám a znečištění. Chrání 
ošetřený povrch od znečištění a od nadměrné 
vlhkosti. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. 

Má vynikající efekt na stěnách, ale i na 
podlahách. Doporučuje se pro materiály: cihly 
a hliněné dlaždice, terakota, omítky, kameny 
(břidlice, vápence, žulu, pískovce, mramor, 
čedič, atd.), beton, neglazovaná keramika, atd.

IG 227 je transparentní vysoce zatížitelná a 
dlouhotrvající perličková syntetická polymerní 
ochrana s vysokou odolností proti vodě, olejům 
(i motorovým) a nečistotám na extrémně 
zatížených plochách jako jsou podlahy. 

Chrání proti atmosférickým vlivům a 
slunečnímu radiačnímu záření. Velmi vysoká 
odolnost proti stárnutí. Má vynikající efekt na 
stěnách. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní.

• Hydrofobní a oleofobní ochrana
• Chrání i proti motorovým olejům
• Zpomaluje proces stárnutí
• Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
• Bez rozpouštědel
• Aplikovatelný i citlivé a barvené povrchy
• Umožňuje povrchu dýchat
• Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
• Jednoduchá a snadná aplikace

• Hydrofobní a oleofobní membránová ochrana, chrání
• proti motorovým olejům, UV záření, atmosférickým
• vlivům, kyselým dešťům, posypovým solím a dalším
• Zpomaluje proces stárnutí
• Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
• Bez rozpouštědel
• Aplikovatelný i na citlivé a barvené povrchy
• Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
• Jednoduchá a snadná aplikace
• Ochrana proti vodě, oleji a znečištění

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua           

Báza: aqua 
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Špeciálne ochrany v stavebníctve - AQUA BÁZA Špeciálne ochrany v stavebníctve - AQUA BÁZA

IG 223
Penetrační ochrana povrchů

IG 335 3D
penetračná spevňujúca
ochrana povrchov

IG 223 je transparentní penetrační zatížitelná 
ochrana savých povrchů. Díky své malé olekulární 
struktuře vytváří ochranu proti nasákavosti vodou, 
která je chemicky navázaná k podkladu. Chrání 
ošetřený povrch od UV záření, znečištění a od 
nadměrné vlhkosti.  Propouští vodní páru, ale je 
rezistentní vůči vodě. Díky snížené absorpci vody, 
snižuje praskání a odlupování povrchu (při mrazech, 
tání či výkvětu), čímž se výrazně zvyšuje životnost 
podkladu. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. 
IG 223 lze použít jak na stěny, tak i na podlahy. 

IG 335 je transparentní extrémně zatížitelná 
a dlouhotrvající perličková ochrana s vysokou 
odolností proti vodě a olejům i na extrémně 
zatížených plochách jako jsou podlahy. Chrání 
proti atmosférickým vlivům a UV záření. Vynikající 
odolnost proti opotřebení a oděru, korozi a 
mořskému prostředí. Velmi vysoká odolnost 
proti stárnutí. Má vynikající efekt na stěnách.

IG 335 poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu 
jak na horizontální tak i na vertikální povrchy.

• Hydrofobní ochrana
• Chrání i proti nečistotám a UV záření
• Zpomaluje proces stárnutí
• Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
• Vhodná pro aplikace pod 10°C (od +5°C)
• Aplikovatelný i na vlhké a mokré povrchy
• Umožňuje povrchu dýchat
• Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
• Jednoduchá a snadná aplikace

• Hydrofobní a oleofobní perličková ochrana
• Jako jediná z řady IG chrání proti opotřebení a otěru!
• Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím 

nemění!
• Chrání proti UV záření, zežloutnutí, zesvětlení, atmosférickým 

vlivům, kyselím dešťům, posypovým solím a dalším
• Povrch je nepřilnavý pro žvýkačky, plakáty, atd.
• Rychlá polymerizace
• Umožňuje povrchu dýchat
• Ochrana proti vodě, oleji, znečištění a opotřebení

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L

Báza: solvent          

Báza: solvent          
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IG 336
Hydrofobní ZPEVŇUJÍCÍ 3D ochrana

IG 336 je transparentní vysoce zatížitelná a 
dlouhotrvající ZPEVŇUJÍCÍ hydrofobní ochrana 
s vysokou odolností proti vodě a UV na extrémně 
zatížených plochách jako jsou minerální omítky, 
podlahy, dlažby, terasy a odklady. Vytváří 
3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale 
zároveň nesnižuje se paropropustnost povrchu. 
Ošetřený povrch výrazně zabraňuje tvorbě 
bílých usazenin. Chrání proti atmosférickým 
vlivům a slunečnímu radiačnímu záření 
(UV). Velmi vysoká odolnost proti stárnutí. 

• Hydrofobní 3D zpevňující membránová ochrana,
• Chrání proti UV záření, atmosférickým vlivům a dalším
• Umožňuje povrchu dýchat - prodyšné
• Nezpůsobuje kluzký povrch
• Výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí
• Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
• Bez rozpouštědel, PH 13
• Aplikovatelný i citlivé a barvené povrchy
• Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
• Jednoduchá a snadná aplikace

Špeciálne ochrany pre stavebníctvo - spevňujúce

Balenie:5L, 30L, 200L

Báza: aqua 
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IG 114 GEL
Bezriedidľový odstraňovač farieb

IG 124 GEL
odstraňovač epoxidových povrchov

IG 114 je speciálně vyrobený BEZ ŘEDIDLOVÝ GEL
pro odstranění a čištění barev, starých nátěrů 
a laků, které jsou aplikované na materiálech, 
jako jsou betony, fasády, kameny, sklo, dlaždice, 
železo, dřevo a většinu plastových povrchů. Je 
ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému 
odstraňování široké palety nátěrů, starých nátěrů i 
v tlustých vrstvách, olejových a glycerových barev, 
finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové a 
olovnaté běloby, ochranných antikoro nátěrů, atd., 
používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje
ekonomické (nízké ztráty odpařováním, vodou
smývatelný) a pracovní (velmi snadná aplikace,
nehořlavý, netěkavý, bez zápachu, GEL). Tento
produkt umožňuje snížit používané množství až o
30% oproti obvyklým přípravkům. Na rozdíl 
od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které 
působí tím, že proniknou do nátěru, změkčí 
ho a nabobtnají, tento výrobek nátěr rozvolní 
a promění ho na vodou ředitelnou masu.

IG 124 je speciálně vyrobený pro rychlé 
čištění a odstraňování zbytků povlaků a skvrn 
způsobených epoxi a polymerovými spárovacími 
hmotami, které jsou aplikované na materiálech, 
jako jsou glazura dlaždic a obkladů, rámy, 
barvy, kameny a naněkteré plastové povrchy.

Při nedokonalém umytí spárovacích epoxidových a 
polymerových hmot se na povrchu glazury vytvoří 
šedivé až černé skvrny a povlaky, které nejdou
odstranit. IG 124 je velmi rychle rozpouští a 
odstraňuje bez poškození podkladu. Případně 
potřeby je možné jej emulgovat s vodou.

Selektivní čištění: odstraňuje povlak bez 
poškození podkladu, na kterém byl aplikován. 
Je-li povlak a např. nátěr stejného charakteru 
a složení, selektivní odstranění není možné.

Špeciálne odstraňovače pre stavebníctvoŠpeciálne ochrany pre stavebníctvo - spevňujúce

Balenie:25Kg

Balenie:5L, 30L, 200L

Báza: aqua        

Báza: aqua        
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    3. Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerč. priestory    Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory

IG 304
ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE,
VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH 
USAZENIN A RZI

IG 310
SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ

IG 304 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, 
keramických obkladů, mozaikových obkladů, 
kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších, 
kyselinám odolných materiálů, tam, kde nečistoty 
vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze
odstranit běžnými přípravky. 

Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po 
rzi, nečistot z kamene, cihel, cementu, nátěrů, atd. 
Nedochází k mechanickému poškození podkladu 
abrazí ani erozí. Extra silný čistící koncentrát určený 
pro použití v teplárnách a topných systémech, 
výměníkových stanicích, lázních, kolonádách, 
zásobnících vod a vodných systémech, chladících 
věžích, tancích a nádržích vod, úpravnách vod, 
bazénech, veřejných prostorách a v technických 
službách, v zemědělství, a pod. V jediném úkonu velmi 
rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.
Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.

IG 310 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, 
keramických obkladů, mozaikových obkladů, 
kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších,
kyselinám odolných materiálů, tam, kde nečistoty 
vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze
odstranit běžnými přípravky. Přípravek lze použít 
také pro odstranění skvrn po rzi, nečistot z 
kamene, cihel, cementu, nátěrů, atd. Přípravek čistí 
hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí 
riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) -
rozpustí soli hliníku a obnaží původní kovový povrch, 
nebo pro odstranění skvrn po rzi. Výrobek je účinný i bez 
drhnutí podkladu, výsledky jsou viditelné okamžitě.

Nedochází k mechanickému poškození podkladu 
abrazí ani erozí. V jediném úkonu velmi rychle 
odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.
Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua        

Báza: aqua        
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IG 313
SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ S VÔŇOU
- NEDRÁŽDIVÝ

IG 380
ULTRA SILNÝ GELOVÝ ČISTIČ

IG 313 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, 
keramických obkladů, mozaikových obkladů, 
kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších,
kyselinám odolných materiálů, tam, kde nečistoty 
vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze
odstranit běžnými přípravky.  IG 313 poskytuje 
vysoce efektivní čištění a odstranění biologických 
nečistot, oxidace a smogu, minerálních, vápenatých 
a solných usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty 
(řasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, 
atd. Po aplikaci IG 313 doporučujeme plochy 
ochránit IG 223, 225, 227 a 335, kde se vytvoří 
ultratenká hydrofobní a oleofobní vrstva s ochranou 
proti následnému znečištění, snižuje následné 
usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Nedochází k mechanickému poškození podkladu 
abrazí ani erozí. V jediném úkonu velmi rychle 
odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.

IG 380 gel je určen pro odstraňování nečistot 
z cihel, keramických obkladů, mozaikových 
obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene a 
dalších minerálních povrchů, nerez oceli a hliníku, 
kyselinám odolných materiálů, tam, kde nečistoty
vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, 
které nelze odstranit běžnými přípravky. 

IG 380 Gel je ideální na mytí povrchů jako jsou 
keramické, glazované a betonové plochy. Odmašťuje, 
odstraňuje nečistoty a povlaky z vody (minerální, 
vápenaté, železité usazeniny, řasy, sinice, „vodní 
šlem“). Výborně myje nečistoty u bazénů a wellness 
(otestovat aplikaci). Speciálně pro aqua parky, lázně, 
bazény, wellness, hotely, kuchyně. Ideální na stěny, 
obložení, zábradlí, schodiště, vstupní haly a podlahy. 

Po umytí a odstranění doporučujeme ochánit IG 
223, 224, 227, 335, atd.

Balenie:5L, 20L, 200L
1000L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Báza: aqua             Ultra koncentrát

    Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory



21

IG 390
EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ NANOGEL

IG INOX CLEANER
ČISTIČ A LEŠTIČ KOVŮ

IG 390 je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extra 
silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. 
Byl vyvinutý pro čištění protiskluzových dlaždic, 
kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných 
povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, 
čistí, obnovuje a renovuje podklad. Jeho gelová 
konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, 
snižuje spotřebu a zvyšuje  efektivitu čištění.

Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. 
Očištěný podklad doporučujeme kombinovat 
s IG NANO ochranou povrchu, kde se vytvoří 
ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti 
následnému znečištění, otiskům, snižuje následné 
usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Po aplikaci IG 390 doporučujeme ochránit 
IG 223, 224, 225, 227 a 335, kde zaručuje 
následné dokonalé vyčištění a ochranu.

INOX CLEANER je založen na účinných mycích 
tenzidech a speciálních kyselinách, čistí bez 
škrábanců a poškození povrchů. Tím se výrazně liší 
od běžných kyselých čističů, které nemůžeme použít 
na nerez oceli a hliník. INOX CLEANER účinkuje 
rychle a nevyžaduje další leštění a voskování.

Po vyčištění doporučujeme ošetřit IG 442 se 
samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti 
znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, 
mastnotě a agresivním nečistotám. Chrání i proti 
atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a 
rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.

•    MYJE
•    ODMAŠŤUJE
•    ČISTÍ
•    ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ USAZENINY
•    LEŠTÍ NEREZ OCEL
•    ODSTRAŇUJE OXIDACI Z HLINÍKU(ŠEDÝ POVLAK )
•    BEZ AGRESIVNÍHO ZÁPACHU

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua             Ultra koncentrát

Báza: aqua           

    Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory     Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory
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IG INOX 
CLEANER FOOD
ČISTIČ A LEŠTIČ KOVŮ

IMPAGUARD 441
OCHRANA A RENOVACE KOVŮ

IMPAGUARD 442
OCHRANA A RENOVACE KOVŮ

INOX CLEANER FOOD je založen na účinných 
mycích tenzidech a speciálních kyselinách. 
Na všechny druhy nerezové oceli, matné 
i leštěné, hliníku, chromu, mědi a mosazi.

Speciálně na digestoře, komíny, kuchyňské 
desky a vařiče, dřezy, čelní panely, skříňky a boxy. 
Určený pro použití v zásobnících vod a topných 
systémech (armatury, rozvody), výměníkových 
stanicích, chladících věžích, tancích a nádržích 
vod, lázních, kolonádách, úpravnách vod,  
bazénech, hotelích, veřejných prostorách a v 
technických službách, v zemědělství, v průmyslu 
na výrobky, konstrukce, formy, potrubí, šablony, 
tankery, vany, pracovní plochy a podlahy a pod.. 

IG 441 je hydrofobní antistatická ochrana a renovace 
hliníku, nerezu a zinku, absolutně bezpečný na vodní 
bázi. Obnovuje lesk a chrání před otisky rukou.

•    MYJE
•    ODMAŠŤUJE
•    ČISTÍ
•    ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ USAZENINY
•    LEŠTÍ NEREZ OCEL
•    ODSTRAŇUJE OXIDACI Z HLINÍKU(ŠEDÝ POVLAK )
•    BEZ AGRESIVNÍHO ZÁPACHU
•    ATEST NA POTRAVINY

IG 442 je hydrofobní antistatická dlouhodobá 
ochrana a renovace hliníku, nerezu a zinku, 
mědi a mosazi. Ideální ochrana po balotinování. 
Na povrchu se vytvoří neviditelná ultratenká 
hydrofobní vrstva  s ochranou proti následnému 
znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních 
a vápenatých povlaků, a také proti vodní 
rzi. Vytvořená vrstva zabraňuje rozmnožení 
bakterií, mechu, plísní a řas, vytváří hygienický 
povrch. Pro vysoké namáhání a na velké plochy.

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:0,5L, 5L, 30L

Báza: aqua          

Báza: aqua          

Báza: solvent          

    Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory



4. Čističe, odstraňovače a ochrany na DREVO    Čističe pre wellness, hotely, bazény, komerčné priestory
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IMPAGUARD 612 
WOOD SOLVENT STRIPPER

IMPAGUARD 614 
WOOD AQUA STRIPPER

IMPAGUARD 603
FREKVENČNÍ ČISTIČ DŘEVA

IMPAGUARD 604
GELOVÝ ODŠEĎOVAČ

IG 612 je speciálně vyrobený pro odstraňování 
penetračních olejů, ředidlových barev, ochran, vosků, 
starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na dřevě. 

Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování 
široké  palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem 
vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu 
celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, 
fenomů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno 
a dvou složkových polyuretanů používaných v dřevo průmyslu, 
kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním) 
a pracovní (velmi snadná a rychlá aplikace) podmínky.

IG 614 je speciálně vyrobený pro BEZ ŘEDIDLOVÉ 
odstraňování povrchových úprav nad dřevem a to barev, 
ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků. Nereaguje 
s dubem. Tento produkt umožňuje snížit používané 
množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům.

IG 603 je aktivní hloubkově čistící látka s ochranou vláken 
vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte 
nečistoty, odstraníte mastné skvrny, vrátíte povrchu původní 
pružnost a jemnost, oživíte barvy. Ideální pro čištění 
naolejovaných, nalakovaných, mýdlem ošetřených nebo 
navoskovaných dřevěných povrchů. Ideální na dřevěné
podlahy, plovoucí podlahy, dveře a interiérový nábytek 
včetně MDF, vinylových a laminátových povrchů.

IG 604 je speciálně vyrobený GEL pro BEZ ŘEDIDLOVÉ odšeďení 
a zesvětlení povrchové oxidace a ztmavení dřeva po různých 
úpravách, např. odstraňování barev, laků a mořidel, ochran, 
vosků, lazur, starých nátěrů a laků. Doporučujeme jej použít po 
aplikaci produktů IMPAGUARD 612 a 614, jako konečnou úpravu 
po použití kteréhokoliv z odstraňovačů, protože vždy povrch 
vylepší. Výrobek není hořlavý, může působit libovolně dlouho.

Balenie:5L, 30L, 200L

Balenie:25 Kg

Balenie:5L, 30L, 200L

Čističe, odšeďovače a odstraňovače lazur na drevo

Báza: solvent          

Báza: aqua         

Báza: aqua          

Báza: aqua          



25

IMPAGUARD 661
TEAK OLEJ S NANO

IMPAGUARD 663
HYDROFÓBNA A OLEOFÓBNA NANO 
OCHRANA DREVA

IMPAGUARD 662
PENETRAČNÁ OCHRANA DŘEVA

IMPAGUARD 665
PERZISTENTNÁ OTERUODOLNÁ 
OCHRANA DREVA

NANO TEAK OLEJ IG 661 je hydrofobní ochrana dřeva a 
také jako preventiv-ní ochrana proti hnilobě. Napouštěcí 
nano olej je ideální k čištění, ošetřování, impregnaci a oživení 
povrchu vyrobeného z teakového nebo jiného tvrdého 
exotického dřeva. Je vhodný i na povrchově neupravené 
měkké dřevo (smrk a borovice). Dokáže proniknout hluboko 
do struktury dřeva a tím se zvyšuje jeho ochranný účinek.

IG 663 je specificky vyvinutá jednokomponentní hydrofobní 
a oleofobní ochrana dřeva a také jako preventivní ochrana 
proti hnilobě. Na bázi křemíku vytvoří na ultratenkou 
hydro/oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou 
proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, 
mastnotě a agresivním nečistotám s samočisticím 
účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, 
mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

IG 665 je specificky vyvinutá dvoukomponentní hydrofobní/
oleofobní ochrana dřeva, také jako preventivní ochrana 
proti hnilobě a šedivění. Na bázi fluoropolymerů vytvoří na 
povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající 
ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, 
oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se samočisticím 
účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, 
mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

IG 663 v praxi (obrázky nižšie)

IG 662 je specificky vyvinutá jednokomponentní hydrofobní 
ochrana dřeva a také jako preventivní ochrana proti hnilobě. 
Na bázi křemíku vytvoří na ultratenkou hydrofobní neviditelnou 
vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým 
nečistotám, vodě, mastnotě a agresivním nečistotám s 
samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život 
bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Balenie: 5L, 30L

Balenie: 5L, 30L

Balenie: 5L, 30L

Balenie: sady 5L

Čističe, odšeďovače a odstraňovače lazur na drevo Hydrofóbne a olejofóbne ochrany na drevo

Báza: solvent          

Báza: solvent          

Báza: solvent          
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5. Čističe a ochrany na TEXTIL, KOŽU A KOŽENKY
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5. Čističe a ochrany na TEXTIL, KOŽU A KOŽENKY Čističe a odstraňovače škvŕn na TEXTIL

IMPAGUARD 703 
FREKVENČNÝ ČISTIČ TEXTILU

IMPAGUARD 707 
RENOVAČNÝ HĹBKOVÝ ČISTIČ
A ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

IMPAGUARD 714
DVOJZLOŽKOVÝ EXTRA SILNÝ
ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

IG 703 je aktivní regenerační čistící látka s ochranou vláken
vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte
nečistoty, odstraníte mastné skvrny, vrátíte povrchu původní
pružnost a jemnost, oživíte barvy. Ideální na tkané
a netkané textilie, čalounění, koberce, potahové látky,
textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd..

IG 707 obsahuje speciální zplyňovací látky odstraňující
skvrny a nečistoty z hloubky. Obnoví vláknům původní
pružnost a jemnost, oživí barvy. Na rozdíl od standardních
čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní
části textilie, IG 707 čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou 
nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. 
Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš, koberce, 
potahové látky, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd..
Odstraňuje mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné 
znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu, atd..
Pro vysoce znečištěné povrchy, které jsou v hotelích,
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích,
dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v
průmyslu, v domácnostech. Umožňuje snadné čištění
Balení: 5L, 20L, 200L skvrn jakéhokoliv druhu.

IG 714 obsahuje speciální zplyňovací látky vytvářející
mikrobublinky s mechanickým účinkem odstraňující skvrny
a nečistoty z hloubky. Obnoví vláknům původní pružnost a
jemnost, oživí barvy. Na rozdíl od standardních čističů,
které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části
textilie, IG 714 čistí vlákno od spodu a rozpuštěnou
nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte.
Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš, koberce,
potahové látky, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd..
Odstraňuje mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné
znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu, atd..
Pro vysoce znečištěné povrchy, které jsou v hotelích,
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích,
dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v
průmyslu, v domácnostech. Umožňuje snadné čištění
skvrn jakéhokoliv druhu. IG 714 je ideální předčistič pro 
následnou aplikaci ochran textilu (hydro a oleofobní 
nano ochrana, retardéry hoření, impregnace, atd.)

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua         

Báza: aqua           Koncentrát        

Báza: aqua          
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IMPAGUARD 770
Hydrofóbna a olejofóbna ochrana
syntetických vlákien aj látok

IMPAGUARD 777
Hydrofóbna a olejofóbna ochrana
prírodných látok a vlákien

IG 770 je specificky vyvinutá dlouhotrvající 
zatížitelná hydrofobní/oleofobní ochrana na tkané 
a netkané textilie, mikroplyš, přírodní i syntetická 
vlákna, semiš, kožešiny, boty, bundy, stany, batohy, 
markýzy, koberce, atd.. Na bázi fluoropolymerů 
vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní 
neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti 
znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, 
oleji, mastnotě a agresivním nečistotám se 
samočistícím účinkem. 

Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím,
mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický 
povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům 
počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím 
solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření, velmi dobře 
chrání proti moči zvířat. Velmi vysoká odolnost 
proti stárnutí textilií. Neviditelný film, který nemění 
nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu.

IG 777 je bezpečná hydrofobní/oleofobní ochrana 
na tkané a netkané textilie, oděvy, koberce, vlákna, 
atd.. Na bázi aqua fluoropolymerů vytvoří na 
povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu 
s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, 
suchým nečistotám, vodě a oleji se samočistícím 
účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život 
bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi
hygienický povrch. 

Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí 
(dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím 
solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi 
vysoká odolnost proti stárnutí textilií.

Neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění
původní vzhled povrchu.

Balenie: aerosol 500ml, 5L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Báza: aqua             

Báza: solvent             

Ochrany na TEXTIL
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Čističe, odstraňovače škvŕn a ochrany na kožu a koženky

IMPAGUARD 753 
FREKVENČNÝ ČISTIČ

IMPAGUARD 757 
RENOVAČNÝ HĹBKOVÝ ČISTIČ
A ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

IMPAGUARD 750
EXTRA SILNÝ
ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN

IG 753 je aktivní regenerační čistící látka s ochranou
vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte
nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte povrchu původní
následnou aplikací IMPAGUARD 750 vrátíte kůži původní
pružnost, jemnost a oživíte barvy.
Pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích,
bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních
prostředcích (auta, lodě, letadla), v průmyslu, v
domácnostech. Vyčištěný povrch provoní svěží a
příjemnou vůní. Umožňuje snadné čištění jakéhokoliv druhu.

IG 757 obsahuje aktivní zplyňovací látky odstraňující
skvrny a nečistoty z hloubky. Obnoví kůži původní pružnost 
a jemnost, oživí barvy. Na rozdíl od standardních čističů, 
které rozpuštěnou špínu zanechávají v kůži, IG 757 čistí 
kůži hloubkově a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch, 
kde ji snadno odstraníte. Ideální na kůži, koženku, imitace 
kůže a koženky, technické kůže a koženky, atd.. Odstraňuje 
mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, 
lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu, atd.. Pro vysoce 
znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, 
bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích 
(MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. 
Umožňuje snadné čištění skvrn jakéhokoliv druhu.

IG 750 je čistič a ošetření (balzám) kůže a koženky včetně 
imitací.V jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje vzhled, 
vytváří antistatickou ochranu, vyživuje a zjemňuje, chrání proti
zašpinění, zamezuje „vrzání”. Povrch je nádherně vyčištěný
se saténovým leskem bez mechanické námahy. Vytvořená
tenká ochranná vrstva výrazně prodlužuje životnost kůže,
navrací jí její přirozenou podobu včetně lesku, ochraňuje
její barvy a také zabraňuje život bakteriím, mechu, plísním
a řasám, vytváří hygienický povrch. 

Může používat na citlivé a speciální kůže, čistí taky matné a od 
UV záření poškozené kůže (vybledlé). 

Ošetřené povrchy jsou nemastné, nenarušené proti zkřehnutí, 
jsou vláčné a pružné, výrazně se prodlužuje jejich životnost. 
Použití je od průmyslu při výrobě a v údržbě (automobilový, 
lodní, letecký, nábytkářský, bytové vybavení a interiérový), 
jako čistič, renovace a ochrana na interiérové vybavení 
aut, lodí a jachet, letadel, autobusů, MHD, vlaků, tak v 
různém odvětví údržby např.: úřady, veřejné budovy, školy,
sportovní centra, hotely, wellness centra, nákupní centra
(vybavení obchodů a prostor), banky, kanceláře a dále
ve speciálních provozech, vybavení speciálních pracovišť.

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie:5L, 20L, 200L

Balenie: sada 5L, 20L, 200L

Báza: aqua           Koncentrát 

Báza: aqua           Koncentrát        

Báza: aqua           Koncentrát        
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IMPAGUARD 992
PROTIŠMYK

IG 992 je protiskluzová ochrana s klasifikací R10 a
IV.třídě odolností opotřebení a klasifikací >24° C
kluzkých ploch jako jsou dlaždice, žula, kamenina,
keramika, glazura, různé barvené povrchy, atd..
Řeší rizika spojené s uklouznutím v důsledku vody
na povrchu. Vytvoří v povrchu protiskluzovou
vrstvu s vynikající dlouhodobou účinností. Pro 
aquaparky, bazény, sauny, wellness, včetně pasáží 
a krytých průchodů, hotely, koupelny, toalety, šatny, 
školy, kuchyně, zdravotnictví, sanitární zařízení, 
potravinářský průmysl, veřejné budovy atd.. 

Samozřejmostí jsou chodníky, pěší zóny, stanice 
MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly, ve 
skladech, kaváren, prostory pokladen, do místností 
se sociálním zařízení, sádroven, do prostor umístění
strojů. Další oblast použití je v průmyslu s 
protiskluzovou ochranou vůči-proti oleji a jiným 
kluzkým kapalinám. Ideální použití k ošetření 
povrchů, starších i nových.

EU CERTIFIKÁCIA:
DIN 51097
ČSN EN 13451-1 skupina C
ČSN P CEN/TS 16165
DIN 51130, ČSN 725191
EN ISO 10545-7
dle vydaného atestu Tzus s.p.

Vydaný certifikát uznávajú poisťovne.

Balenie:5L, 20L, 200L

 5. PROTIŠMYK, protišmyková ochrana dlažby a kameňa

Báza: aqua             



31

X-bionic
Čistenie a odstránenie minerálnych 
usadenín na tobogánovej veži. 
Čistenie protišmykovej dlažby a 
dodávka čistiacej a impregnačnej 
chémie IMPAGUARD.

www.xbionicsphere.com/plavanie

 5. PROTIŠMYK, protišmyková ochrana dlažby a kameňa Realizované projekty

Salamandra resort
Hĺbkové čistenie protišmykovej 

dlažby pomocou IG 250 a IG 390 s 
obnovením protišmykových vlastností

a aplikáciou  protisklzu IG 992.

www.salamandra.sk/hotel



32

Cityarena Trnava
Hĺbkové čistenie žulovej dlažby a 

impregnácia IG336.

www.mall.cityarena.tt

Prezidentský palác
Hĺbkové čistenie zámkovej dlažby.

Realizované projekty
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fun rádio čistenie fasády

eurofima čistenie fasády

golem club relaxx čistenie bazénov

Realizované projekty
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alfun

Eurovea Galleria Shopping Center

čistenie fasády

impregnácia žulovej dlažby

Aquapark THERMAL CORVINUS

hotel Loft - BAR

hĺbkové čistenie dlažby

impregnácia protišmyku

Realizované projekty





“Silou vodopádu vyčistíme, ochránime!”

WEBSELL S.R.O.
Spoločnosť zapísaná v:
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, Vložka číslo: 35366/T

Macov 281
Macov 
930 32

IČO: 46 876 553
DIČ: 2023623712
ICDPH: SK2023623712 

Kontakt objednávky a tech podpora:

Mobil, Tel.: 0911 558 848

E-mail: info@impaguard.sk

aplikácia: www.vysokotlakovecistenie.sk

email: info@vysokotlakovecistenie.sk


