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PAVING SEAL  
Rozpoušt ědlový, t ěsnící a ošet řující p řípravek na zámkovou a kamennou dlažbu  

 

PAVING Seal  je rozpouštědlový čirý roztok, odolný vůči UV 
záření, určený k penetraci povrchu dlažby z kostek nebo jiných 
betonových výrobků (např.: zámkové dlažby). Výrobek se 
zpravidla používá k ošetření povrchu dlažby a tím zvýšení 
estetického vzhledu kostek, dlaždic a dalších betonových 
výrobků.  

Rovněž zabraňuje pronikání nečistot, čímž usnadňuje její 
údržbu. Takto ošetřený povrch zvýší jeho odolnost vůči oděru a 
chrání spáry s pískem proti erozi a zaplevelení. 

 

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI 

• Snižuje úbytek písku ze spár. 

• Omezuje výskyt výkvětů. 

• Výrazně snižuje nasákavost povrchu. 

• Je resistentní vůči vodě a UV záření. 

• Zabraňuje růstu mechu a plevelů. 

• Zvyšuje barevný tón dlažby.  

• Napomáhá snadnému odstranění oleje a jiných forem 
znečištění. 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

PAVING Seal  je možné aplikovat na nově položenou, tak i na 
starou zámkovou dlažbu, dlažby z kostek a prefabrikovaných 
kamenných dlaždic.  

Novou dlažbu z kostek nebo dlaždic je nutné před aplikací 
důkladně zamést a odstranit povrchové znečištění spárovým 
pískem.  

Stávající dlažbu je nutné očistit vhodným způsobem. 
Nejvhodnější je tlakové čištění plochy pomocí vysokotlakých 
čističů.  

Před plošným čištěním, je nutné odstranit lokální znečištění 
mastnotou, plevelem, nátěrovými hmotami apod. vhodným 
čisticím prostředkem PALM Crete .  

Vyčištěnou plochu je nutné před aplikací impregnačního nátěru 
PAVING Seal  nechat řádně vyschnout. Po vyschnutí je možné 
doplnit spárový písek vmetením do spár na úroveň spodního 
okraje hrany dlaždic. Používejte pouze vysušený spárový písek! 
Vlhkost, zadržená dlaždicí a pískem, zabrání řádnému vniknutí 
prostředku do pórů a může mít za následek lokální zbělení 
povrchu. 

PAVING Seal  aplikujte nejlépe za jasného nebo stálého počasí 
bez hrozby srážek. 

PAVING Seal  lze nanášet stříkáním vhodným postřikovačem, 
lakovacím válečkem, nebo štětcem.  

V případě aplikace postřikovačem, používejte pouze 
postřikovače s těsněním VITON!  K úplnému pokrytí spáry s 
pískem se vyžadují dvě aplikace přípravku.  

Tyto lhůty se mohou zkracovat nebo prodlužovat v závislosti na 
okolní teplotě. Během vysoušení chraňte před deštěm. 
Neaplikujte přípravek, je-li teplota při zemi nad 30ºC nebo pod 
5ºC. Po použití omyjte všechny pomůcky ředidlem XYL 
THINNER. 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

BALENÍ 

PAVING Seal  se dodává v nádobách 5 litrů a 25 litrů. 

 

SPOTŘEBA / VYDATNOST 

PAVING Seal   3 m2/l, tedy 0,33 l/m2  v jedné nebo dvou 
vrstvách, v závislosti na pórovitosti ošetřovaného povrchu a 
druhu aplikace. Při aplikaci postřikem je spotřeba výrazně nižší. 

 

DOBA SCHNUTÍ 

Povrch je suchý na dotyk po 3 hodinách při teplotě 20°C. 
Pochozí je povrch po 6 hodinách při 20°C, pojezd vozidel po 48 
h při 20°C.  

 

SKLADOVATELNOST 

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních 
obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. 

 

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 

Na čištění použitého nářadí používejte ředidlo XYL THINNER.  

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Skladujte na větraném, chladném místě, chráněném před 
mrazem, v originálních uzavřených nádobách. Chraňte před 
otevřeným ohněm a vysokými teplotami. 

PAVING Seal  je hořlavá kapalina. Nekuřte. Větrejte při práci a 
používejte respirátor. Bod vznícení 40°C (Abel ův přístroj).  


