
 
 
 
 
 
 
 

StoneTec M1  
Środek impregnacyjny na bazie wodnej, olejo, wodo, brudo i plamoodporny, do 
wysokojakościowych betonowych elementów prefabrykowanych. 
 
Zakres zastosowania 
 
alphalith StoneTec M1 stosowany jest do olejo-, wodo-, brudo- 
i plamoodpornej impregnacyji wysokojakościowych 
prefabrykowanych elementów betonowych, przede wszystkim 
wysokojakościowych uszlachetnionych płytek i kostek 
brukowych. Olej, woda i powodujące plamy ciecze, takie jak na 
przykład kawa czy cola tworzą krople na powierzchni i dają się 
łatwo usunąć. alphalith StoneTec M1 można nanosić 
fabrycznie, po suchej stronie, jak również później, na już 
ułożonych powierzchniach. Przy fabrycznym stosowaniu, przed 
pakowaniem może być zalecany odcinek osuszania. 
 
 
Działanie 
 
Długotrwałe działanie ochronne o silnie odpychających brud 
cechach osiąga się dzięki wysokojakościowemu, spełniającemu 
warunki ochrony środowiska systemowi polimerów. 
alphalith StoneTec M1 powoduje: 
• brudo- i plamoodporne działanie wobec zanieczyszczeń 

olejowych i wodnych  
• mniejszą skłonność do wykwitów, zanieczyszczenia i 

zazielenienia 
• ułatwia usuwanie gromadzącego się brudu i plam 
 
 
Wydajność przy nanoszeniu: 
około 40-150 g/m2, zależnie od chłonności podłoża 
Najniższa temperatura stosowania: od +5°C 
Zalecana temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
 
 
Sposób użycia 
 
alphalith StoneTec M1 należy nanosić wyłącznie na 
betonowych wyrobach o zoptymalizowanej strukturze 
(zoptymalizowana zwartość struktury, użycie hydrofobowych 
dodatków alphalith Duraphob, alphalith Hydropel). 
Jednorazowe pokrycie przy normalnym obciążeniu chodzeniem i 
unikaniu agresywnych metod oczyszczania jest z reguły 
wystarczające do ochrony przez około 1-2 lat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Można odnawiać ochronę środkiem alphalith StoneTec M1 na 
oczyszczonej i osuszonej powierzchni.  
Chronione środkiem alphalith StoneTec M1 powierzchnie 
powinny gwarantować w każdym momencie wystarczające 
odprowadzenie wody bez gromadzenia wilgoci. 
alphalith StoneTec M1 należy przed użyciem gruntownie 
wstrząsnąć albo wymieszać i nierozcieńczony nanosić 
równomiernie za pomocą odpowiedniego systemu natryskowego 
albo wałka. Urządzenia natryskowe powinny gwarantować 
równomierne natryskiwanie lakieru impregnacyjnego i przy tym 
oddawać do otoczenia możliwie mało mgły rozpyłowej. Aby 
uniknąć tworzenia aerozoli albo dostających się do układu 
oddechowego cząstek, zalecamy użycie bezpowietrznych 
systemów natryskowych o ciśnieniu roboczym poniżej 4 bar. 
Jeżeli nie można uniknąć mgły rozpyłowej, konieczne jest 
urządzenie odsysające na stanowisku pracy albo noszenie 
wystarczającej ochrony dróg oddechowych. W przypadku 
dłuższych przerw roboczych albo przestojów należy spłukać 
obficie wodą wszystkie stykające się z wyrobem części. 
Gotowe do natrysku powierzchnie prefabrykowanych elementów 
betonowych winny być przed użyciem środka alphalith 
StoneTec M1 czyste i suche. 
Środka alphalith StoneTec M1 nie wolno stosować na 
podłożach polerowanych, glazurowanych albo innych 
niechłonnych. 
Środka alphalith StoneTec M1 nie wolno stosować w 
temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C. 
 
 
Składowanie 
 
alphalith StoneTec M1 należy składować zamknięty i 
zabezpieczony przed mrozem w zakresie temperatur od +3°C do 
max. +40°C. Może dojść do lekkiego tworzenia kłaczków. Nie 
wpływa to ujemnie na jakość wyrobu. 
Minimalna trwałość w zamkniętym opakowaniu oryginalnym, 
przy odpowiednim składowaniu wynosi przynajmniej 6 
miesięcy.  
 
Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki. 

Powyższe dane odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy z laboratorium i praktyki i sporządzone są według najlepszej wiedzy, nie stanowią one jednak 
żadnego zapewnienia własności. Do używającego należy dokonanie przed użyciem sprawdzenia przydatności wyrobu do przewidzianych metod i celów, na przykład 
przez nałożenie na powierzchniach próbnych. Wytwórca odpowiada wyłącznie za jednorodność samego dostarczonego wyrobu, jednak nie za trwałość potraktowanych 
nim wyrobów. Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji tracą ważność wszystkie wcześniejsze jej wersje. 


