
Karta techniczna 

BAYGARD IMPREGNAT 

DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH 

 

Strona 1 z 3 

 

  

  

  1  OPIS PRODUKTU  

Środek zapewniający długotrwałą ochronę tekstylnym wykładzinom dywanowym oraz tekstylnym 
tapetom. Pokrywa włókna niewidzialną warstwą ochronną powodując, że brud nie gromadzi się w nich 
tylko pozostaje ponad nimi. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać wykładzinę w czystości oraz eliminuje efekt 
szarzenia. Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych stabilizuje runo wykładziny i wspiera naturalną 
sprężystość włókien dywanowych. Dzięki temu produkt zapobiega filcowaniu się wykładzin. Produkt jest 
odporny na działanie odkurzacza i zużycie mechaniczne przez okres do trzech lat. Preparat Baygard 
Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych utrzymuje również tekstylne tapety ścienne w czystości       
i nie wymaga konserwacji. Zapobiega pojawianiu się plamom w następstwie silnego ruchu powietrza, 
szczególnie w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach. 
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Wykładziny dywanowe oraz dywany z poliamidu, wełny, bawełny, poliakrylu, polipropylenu itp. Lub ich 
mieszaniny, tapicerki i tekstylne pokrycia ścienne. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-
schutz.com. 

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Na nowy czysty dywan, tekstylne obicia ścienne lub tapicerskie Baygard Impregnat Do Wykładzin 
Dywanowych należy rozprowadzić równomiernie i poprzecznie, tj. od lewej do prawej, w górę i w dół. 
Zabrudzone dywany należy najpierw dokładnie oczyścić za pomocą Koncentratu Do wykładzin 
Dywanowych przed aplikacją Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych. Rozpyl produkt na wilgotnej 
powierzchni. Delikatne wcieranie ułatwia penetrację, zapewniając długotrwałą czystość i jasność kolorów. 
Po wyschnięciu dywanu można chodzić. Zawartość 5-litrowego kanistra powinna być nanoszona przez 
wysokociśnieniowy spray lub elektryczny pistolet natryskowy. 
Uwaga: Należy zadbać o odpowiednią wentylację podczas i po pracy z Baygard Impregnat Do Wykładzin 
Dywanowych. Nie wdychać oparów. Nie mieszać Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych z 
produktami czyszczącymi. 

  4  ZUŻYCIE 

1l /40 m2 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Chronić przed mrozem.  
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  6  DANE TECHNICZNE 

Skład (rekomendacja EC): Zawiera pochodną polisiloksanu, alkohol. 
pH:  ok 6.5 (koncentrat) 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP: etykietowanie nie jest konieczne. 

 
Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do 
centrum recyklingu. 

 

  7  UWAGI SPECJALNE 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie                         
www.dr-schutz.com. 

 

  8  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Baygard Impregnat Do Wykładzin Dywanowych. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej             
www.dr-schutz.com lub na żądanie. 
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Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność.  

http://www.dr-schutz.com/
mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu
mailto:export@dr-schutz.com

