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Yumakryl P ECO - bezbarwny roztwór żywic akrylowych w mieszaninie wyselekcjonowanych, 

niskozapachowych rozpuszczalników organicznych, z dodatkiem środków uszlachetniających. 

Preparat stosowany do impregnacji, uszczelniania i wzmacniania nowo wykonanych posadzek 

betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jak również do impregnowania starych podłoży 

mineralnych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Doskonale nadaje się do impregnowania 

ścian i sufitów. Bariera utworzona za pomocą impregnatu chroni przed rozwojem wykwitów, ułatwia 

usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczeń, podłoże uzyskuje dobrą odporność na alkalia i porost 

grzybów. Preparat zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu. Podnosi wytrzymałość na 

ścieranie. Minimalizuje pękanie i kruszenie się podłoży mineralnych. Zwiększa estetykę, nadając 

powierzchni lekki połysk. 

 

Yumakryl P ECO przeznaczony jest do wewnętrznego i zewnętrznego hydrofobowego 

zabezpieczania, uszlachetniania i uszczelniania wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, takich jak: 

beton, tynk, cegła, itp. 

Nadaje się do ochrony przed wnikaniem (Zasada 1, metoda 1.2 wg PN-EN 1504-9). 

Nadaje się do poprawy odporności na czynniki fizyczne (Zasada 5, metoda 5.2 wg PN-EN 1504-9). 

 

 

Gęstość, min. g/cm3 0,78 

Lepkość, min. s 15 

Zawartość suchej masy, max % wag 11 

wygląd powłoki  
jednorodna, transparentna ciecz o 

delikatnym zapachu i słomkowym 

   YUMAKRYL P ECO 
preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania podłoży mineralnych 

OPIS PRODUKTU 

ZASTOSOWANIE  

WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBU  



 

 
 

Producent specjalistycznych farb i lakierów:  
YUMACOM Zbigniew Kreczko, 43-440 Goleszów, ul. Przemysłowa 1A,  
tel. +48 33 8513 425, tel. kom. +48 515 286 509    
www.yumacom.pl 

 
 
 
  
 
    

kolorze, możliwe lekkie 

zmętnienie 

 

 

Przygotowanie 
podłoża 

• Powierzchnia przed aplikacją musi być czysta, wolna od wszelkich 

zanieczyszczeń i pozbawiona zastoin wody. Stare, łuszczące się i popękane 

powłoki należy usunąć przy pomocy szczotki drucianej. 

Malowanie 

• Yumakryl P ECO najlepiej nanosić poprzez natrysk ręczny, wtedy natrysk 

będzie równomierny i ekonomiczny; dopuszczalna jest również aplikacja za 

pomocą wałka lub pędzla. 

• Aplikację na świeży beton rozpoczynamy w momencie gdy na powierzchni nie 

ma już niezwiązanej wody, w postaci lokalnych zacieków lub kałuż. W 

przypadku występowania należy je usunąć. Preparat aplikujemy poprzez 

natrysk do momentu uzyskania na powierzchni jednolitej powłoki. 

• Ze względu na niską lepkość preparat dobrze penetruje podłoże, pozostawiając 

cienką warstwę, która ulega wytarciu w trakcie eksploatacji. 

Uwagi • Malowanie posadzek można rozpocząć po min. 28 dniach od wylania betonu 

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć 
do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania. 
 
 

 
12 miesięcy od daty produkcji. 

 

 

5 m2/L w zależności od chłonności podłoża 

 

 

1, 5, 10, 20 L 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 

OKRES PRZYDATNOŚCI  

WYDAJNOŚĆ 

OPAKOWANIA  
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Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne - stosować w pomieszczeniach o sprawnej wentylacji lub 
przewietrzanych. Chronić przed dziećmi, jak każdy wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Pomieszczenia 
przeznaczone do przechowywania żywności i na stały pobyt ludzi wietrzyć po lakierowaniu aż do zaniku 
specyficznego zapachu.  

 

 

YUMACOM Zbigniew Kreczko jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki 

jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są 

podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka 

ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z 

wyrobami z innych firm producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej 

informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczenia praktycznego. Yumacom 

zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie 

odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju 

technologicznego. 

WSKAZÓWKI BHP I PPO Ż 

UWAGA  


