
 

 

 
 

KARTA TECHNICZNA 
nazwa produktu: IMPREGNOL 
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Opis: 
IMPREGNOL, to ciekły preparat o niskiej lepkości służący do uszczelniania mikroporowatości i mikropęknięć  
o rozmiarze od 0 do 0,1 mm w odlewach oraz niektórych częściach maszyn i urządzeń. Dzięki zawartości specjalnych 
dodatków posiada doskonałą zdolność wnikania we wszelkiego rodzaju mikroszczeliny, w których pozostaje dzięki 
odparowaniu zawartych w nim części lotnych. Aplikacja preparatu nie wymaga stosowania podwyższonego ciśnienia, 
ani podwyższonej temperatury. 
 
 
Zastosowanie: 
Dążenie do minimalizacji masy części skutkuje zmniejszaniem grubości ścian odlewu, co naraża ich producentów na 
zwiększoną liczbę wybrakowanych z powodu nieszczelności sztuk. Zastosowanie technologii impregnacji daje szansę 
na usunięcie powstałych w procesie produkcyjnym wad i przywrócenie braków jako pełnowartościowych wyrobów. 
Istotą stosowania IMPREGNOLU jest właśnie usuwanie wad w postaci mikropęknięć, mikroporowatości, czy rzadzizn 
powstających w procesie produkcji odlewów z metali żelaznych i nieżelaznych, a także nieszczelności szwów spa-
walniczych, czy innych rodzajów połączeń.  
 
 
Parametry użytkowe: 
- zakres uszczelnianych mikroszczelin I rzadzizn    pomiędzy 0 a 0,1 mm 
- barwa        brak 
- lepkość (kubek Forda nr 4)      10 – 12 sekund w temperaturze 20°C 
- utwardzenie całkowite      około 12 godzin w temperaturze 20°C 

 
Na przebieg procesu utwardzania mają wpływ następujące czynniki: 
- grubości ścian uszczelnianego detalu, 
- kierunki I wielkości mikroszczelin, 
- temperatura otoczenia. 
 

Parametry wytrzymałościowe: 
- odporność temperaturowa (praca ciągła)    od -40 do +400 °C 

 
Całkowicie utwardzony IMPREGNOL odporny jest na działanie benzyny, oleju napędowego, olejów silnikowych, 
olejów przekładniowych, smarów, płynów hydraulicznych, wody, kwasów, zasad, soli, tlenu i ozonu. Przed 
użyciem należy dokonać próby odporności chemicznej. 
Uwaga: nie zaleca się stosowania IMPREGNOLU do uszczelniania przedmiotów pracujących w środowisku 
węglowodorów aromatycznych, ketonów, estrów. 

 
 

Sposób naprawy: 
Najskuteczniejszą metodą jest zanurzanie detali w IMPREGNOLU na czas około 15 minut. W przypadku dużej grubości 
ścianek uszczelnianego przedmiotu należy wydłużyć czas kąpieli. Inną metodą jest jednokrotne lub wielokrotne 
nanoszenie IMPREGNOLU pędzlem. Krotność malowania zależy od wielkości mikroporów i mikropęknięć. Kolejną 
metodą jest uszczelnianie detali w komorze próżniowej. Metoda ta jest równie skuteczna jak zanurzanie. Przedmioty 
uszczelniane IMPREGNOLEM należy pozostawić do wyschnięcia, które trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin  
w zależności od grubości ścian uszczelnianego przedmiotu oraz temperatury otoczenia. 
 
Przepisy BHP: 
Podane w karcie charakterystyki preparatu. 
 
Warunki i czas przechowywania: 
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach w temperaturze od 5 do 25°C, z dala od źródeł ognia i ciepła. Nie wystawiać na działanie promieni 
słonecznych. 
 
Informacje zawarte w tej karcie technicznej przedstawiają aktualny stan naszej wiedzy w tej dziedzinie. Naszą 
intencją jest przekazanie użytkownikowi podstawowych informacji dotyczących możliwości zastosowania naszego 
wyrobu. Należy przez to rozumieć, że użytkownik powinien adaptować dane do własnych potrzeb i możliwości.  
Za uzyskane wyniki nie możemy ponosić odpowiedzialności ze względu na to, że warunki użytkowania są całkowicie 
poza naszą kontrolą. 


