
System MUREXIN  
dedykowany do 
wzmacniania słabych 
podłoży cementowych  

IG 03 Impregnat  
do podłóg i ścian

KEMA IMPREGNATOR  
Utwardzacz chemiczny 
do powierzchni 
betonowej w płynie



SYSTEM WZMACNIANIA PODŁOŻA

www.murexin.pl

KEMA IMPREGNATOR Utwardzacz chemiczny do powierzchni betonowej 
w płynie:
• przeznaczony do wzmacniania wytrzymałości mechanicznej słabych podłoży, 
•  zwiększa odporność na ścieranie, mróz i środki chemiczne oraz zapobiega pyleniu powierzchni 

betonowych, 
• zmniejsza wchłanianie wody i olejów, 
• do ochrony powierzchni przed kurzem, 
• do stosowania na powierzchnie betonowe oraz jastrychy.

KEMA IMPREGNATOR to specjalny, gotowy do użycia, chemiczny utwardzacz do powierzchni 
betonowych. Utwardza i konserwuje nowe (min. 5 tygodni) i stare posadzki betonowe oraz posadzki 
jastrychowe. Tworzy bardzo wytrzymałą, nierozpuszczalną powłokę z kryształów mineralnych w kapilarach, 
pęknięciach włoskowatych i drobnoporowatych posadzkach betonowych. Jest stosowany do poprawy 
ścieralności, odporności na mróz i środki chemiczne podłoży cementowych. KEMA IMPREGNATOR 
doskonale zmniejsza wchłanianie wody i oleju na powierzchniach impregnowanych.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m2/warstwa  
Zaleca się stosowanie 2-3 warstw wcierając preparat pędzlem lub szczotką co 24 godziny.

IG 03 Impregnat do podłóg i ścian
• wiąże pył z podłożem,
• zwiększa wytrzymałość podłoża,
• zwiększa odporność na ścieranie.

IG 03 to bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie krzemianów o doskonałych właściwościach 
penetrujących. Służy do wiązania pyłu z podłożem, do wzmacniania wytrzymałości mechanicznej 
i odporności na ścieranie chłonnych podłoży mineralnych. Preparat jest przeznaczony do stosowania 
na standardowych mineralnych podłożach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków na 
powierzchniach poziomych i pionowych. Może być również stosowany na sklepienia ceglane oraz 
naturalne lub syntetyczne mury kamienne. Nadaje się do użycia w garażach, piwnicach, magazynach, na 
strychach itp. w celu poprawy utrzymywania w czystości i wzmocnienia kruchej, pylistej i mało wytrzymałej 
powierzchni.

Zużycie: ok. 0,3 kg/m2/warstwa 
Zaleca się stosowanie 2-3 warstw w aplikacji mokre na mokre.

IMPREGNOWANIE:

UTWARDZANIE:

System Murexin, w którego skład wchodzi impregnat do podłóg i ścian IG 03 Murexin oraz utwardzacz chemiczny 
do powierzchni betonowej w płynie KEMA IMPREGNATOR jest dedykowany do wzmacniania słabych, chłonnych 
podłoży cementowych. Produkty na bazie krzemianów wchodzące w skład tego systemu są zalecane do stosowania 
na podłoża słabe, kruche, piaszczyste, o niewystarczającej wytrzymałości. Zastosowanie takiego systemu wzmocni 
podłoże po wcześniejszym jego przygotowaniu poprzez szlifowanie lub frezowanie. Po zastosowaniu impregnatu  
IG O3 lub utwardzacza KEMA IMPREGNATOR należy zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem 
gruntującym Murexin. Wybór odpowiednich produktów wzmacniających podłoże daje gwarancję uzyskania 
powierzchni, którą można wyrównać stosując jedną z mas wyrównujących Murexin a następnie ułożyć na niej 
wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe takie jak wykładziny dywanowe, PVC, linoleum, panele winylowe LVT itp. 


