
  

  
 
CARAMBA Impregnacijski sprej 
 
 
Področje uporabe: 
CARAMBA Impregnacijski sprej je namenjen za vodo-odbojno in zaščitno oplemenitenje tekstila 
vseh vrst, ki se uporabljana vrtu, v prostem času in v gospodinjstvu. 
 
Opis in lastnosti: 
CARAMBA Impregnacijski sprej 

• Z učinkom odbijanja vode in umazanije zagotavlja dolgotrajno zaščito tekstila. 
• Preprečuje nastajanje madežev plesni, olajša redno čiščenje in ščiti material. 
• S tvorbo zelo tankega zaščitnega filma ne poslabšuje videza, otipa in sposobnosti dihanja 

tkanine. 
• Primeren je za markize, sončnike, baldahine, senčila za okna in zimske vrtove iz naravnih 

in umetnih materialov kot so lan, bombaž, poliakril, poliester in PVC tkanine. Uporaben je 
tudi za impregnacijo šotorov, streh kabrioletov, prekrival čolnov (cerade), ponjav, 
nahrbtnikov, športnih oblačil, anorakov in dežnih plaščev, ipd. 

 
Uporaba: 
Ko je tkanina temeljito očiščena in popolnoma suha, dobro pretresite CARAMBA Impregnacijski 
sprej in ga iz oddaljenosti približno 20 cm na tanko in enakomerno napršite na tkanino tako, da je 
tkanina popolnoma prekrita, vendar ne preveč navlažena. Kadar obdelavo izvajate po delih, 
pazite na to, da se napršene površine prekrivajo. Po približno 2 minutah ponovno napršite. 
Pustite, da se popolnoma posuši. Za preizkus zaščitnega delovanja na površino nanesite nekaj 
kapljic vode; če se kapljice vode ne obdržijo na površini kot kroglice, je potrebno postopek 
obdelave ponoviti. 
Zaščitni učinek CARAMBA Impregnacijskega spreja se zaradi delovanja mehanskih obremenitev 
(veter, dež, sonce) razgradi. Zato je potrebno za zagotavljanje trajne zaščite učinkovitost 
impregnacije redno pregledovati (test s kapljico vode) in po potrebi obdelavo ponoviti.  

 
Pozor: 
Izdelek uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. Ne vdihujte aerosola. Tekstil velikih 
površin obdelujte samo na prostem in pustite, da se dobro posuši. Pršite samo nekaj sekund. Ne 
uporabljajte na žgočem soncu. 
Optimalna temperatura za uporabo izdelka je približno 20°C. Pred uporabo na neopaznem mestu 
tekstila testirajte obstojnost barv. Ne uporabljajte v zaprtih in plastičnih površinah. Ne pršite na 
steklene površine, na površine iz umetnega stekla in na lakirane površine. Če po sušenju ostane 
na površini bela sled kot posledica predoziranja, le-to enostavno skrtačite.  
 
Tehnični podatki: 
Videz: brezbarvna bistra tekočina 
Vonj: karakterističen po topilih 
Gostota pri 20 °C : 0,740 – 0,750 g/cm³ 



  

Opozorilo: 
Prosimo upoštevajte tudi opozorila na etiketi embalaže ter na varnostnem listu. 

 
V tem dokumentu zapisani podatki so rezultat naših spoznanj in pričakovanj. Ustrezajo našemu 
najboljšemu vedenju in so namenjeni svetovanju našim kupcem. Potrebno je upoštevati 
zaščitene pravice tretjih. Informacije v nobenem primeru ne nadomeščajo predhodnih 
preizkusov. 
 
 


