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TECHNICKÝ LIST 
 
 
 
Název výrobku:  POLICARE 
  
 
 
Aplikace: 

Olejům a vodě odpudivá impregnace do exteriéru a interiéru k ochraně žuly, aglomerátů a kamenů 

s rozdílným obsahem křemičitanů a uhličitanů. POLICARE funguje velmi dobře na leštěném, 

broušeném, pískovaném i opalovaném povrchu. 

POLICARE zanechává povrch hygienicky čistý. Obsahuje aktivní molekuly, které odpuzují bakterie, a 

zároveň nejsou zdraví škodlivé. Anti bakteriální účinek působí zhruba 3-4 měsíce. Pro obnovení této 

ochrany doporučujeme novou aplikaci přípravku POLICARE. 

Impregnace působí v mikro pórech materiálu a chrání ho proti znečištění. Zároveň nevytváří žádný 

„film“ na povrchu materiálu. Materiál díky tomu může „dýchat“. 

Po aplikaci může dojít k lehkému zvýraznění barvy kamene, záleží na typu materiálu. Přípravek má 

velmi dobrou odolnost v exteriéru. 

 

Technické údaje 

Hustota při 25
o
C gr/cm

3
 0.80 

Vzhled kapalina 

Standardní barva nažloutlá průhledná 

 

Efekt: 

MATERIÁL POVRCH VÝSLEDEK 

mramor 
Leštěný Středně dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Středně dobrý 

žula 
Leštěný Velmi dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Velmi dobrý 

Exotické žuly 
Leštěný Velmi dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Velmi dobrý 

Vápenec, pískovec 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Dobrý 

Teraso, aglomeráty (beton) 
Leštěný Dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Dobrý 

Engineered stone 

(Technistone) 

Leštěný Středně dobrý 

Podlesk / kartáčovaný Dobrý 

 



Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456           
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it 

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd 
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387 

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz 

 

 

Návod k použití:  Ošetřovaný kámen musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. 

Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkací pistolí nebo hadrem. Nanášejte pouze takové množství 

přípravku, které může kámen vsáknout. Po aplikaci přeleštěte čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté 

zbytky je potřeba okamžitě odstranit.  Pro lepší účinek je třeba nanést přípravek na ošetřovaný 

materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 10-15 minut. Při aplikaci na 

podlahu na ni následně nevstupujte 24 hodin. Přípravek se doporučuje použít minimálně jednou 

ročně. Po použití uzavřete dobře nádobu. 

DŮLEŽITÉ: Při prvním použití doporučujeme vyzkoušet POLICARE na vzorku pro otestování jeho 

správného fungování a efektu. 

 

Při teplotě od 18 do  25oC v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 12 

měsíců. 

 
Spotřeba:  1 litr přípravku na 20 - 30 m2, závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu 
 
 
 


