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ARTYKU  PROMOCYJNY SILIKONY POLSKIE

System SARSIL-bruk oferowany 
przez firm  SILIKONY POLSKIE jest 
przeznaczony do czyszczenia i im-

pregnacji kostki brukowej. Dzi ki niemu 
kostka zostanie trwale wzmocniona i za-
bezpieczona hydrofobowo zachowuj c
swój naturalny i estetyczny wygl d na wie-
le lat. 

W sk ad systemu wchodz :
SARSIL® bruk: impregnat silikonowy;
SARSIL® bruk – PREMIUM: emulsja sili-

konowa do zabezpieczenia olejo- i hydrofo-
bowego kostki brukowej i betonu;

SARSIL® czy cik – bruk: rodek do usu-
wania wykwitów solnych.

PIEL GNACJA KOSTKI 
BRUKOWEJ KROK PO KROKU 
Kostka brukowa jest jednym z najpopular-
niejszych materia ów stosowanych na przy-
domowych nawierzchniach ogrodowych, 
cie kach i podjazdach. Niestety, pomimo, 
e jest to materia  bardzo trwa y, jest nara-
ony na negatywne dzia anie czynników at-

mosferycznych, promieniowanie UV oraz 
dzia anie zwi zków chemicznych. Wykwity 
wapienne w postaci trudnego do usuni -
cia bia ego nalotu oraz zielenienie kostki 
to najcz ciej spotykane problemy zwi za-
ne z kostk  brukow . Aby im zapobiec war-
to skorzysta  z systemu SARSIL® bruk, któ-
ry zawiera produkty zarówno czyszcz ce, 
jak i zabezpieczaj ce powierzchni  kostki 
brukowej. 

KOSTKA – KROK PIERWSZY 
– CZYSZCZENIE
Piel gnacj  kostki najlepiej rozpocz  od 
gruntownego wyczyszczenia wszystkich 
plam i zanieczyszcze . Czynno ci w tym 
zakresie powinien u atwi SARSIL® czy-
cik – bruk. Jest to preparat p ynny, na bazie 

kwasów organicznych do usuwania wyso-
le  i wykwitów wapniowych, resztek za-
praw, betonu, nalotów cementowych, osa-
du. Dzia anie rodka nast puje natychmiast 
po zetkni ciu si  z zanieczyszczeniami (wy-
kwitami, nalotami), czego efektem jest po-
wstanie silnej piany w wyniku reakcji che-
micznej. Rozpuszczone substancje nale y
natychmiast sp uka  czyst  wod . W przy-
padku bardzo starych i mocnych zabrudze
proces czyszczenia nale y powtórzy .

KOSTKA – KROK DRUGI 
– IMPREGNACJA 
Oczywi cie czyszczenie kostki to dopie-
ro pierwszy krok do jej kompleksowego za-
bezpieczenia. Aby dokona  efektywnej im-
pregnacji materia u nale y skorzysta
z jednego z dwóch pozosta ych produk-
tów z rodziny SARSIL®:  SARSIL® bruk lub 
SARSIL® bruk-Premium. rodki SARSIL®

– bruk i bruk Premium s  nowoczesnymi 
rodkami hydrofobowymi, które uprzed-

nio na o one równo i g boko penetruj  po-
wierzchni  kostki. Od tego momentu jest 
ona nie tylko zabezpieczona, ale równie  jej 
wygl d znacznie si  polepsza. rodki mo -
na stosowa  wsz dzie tam gdzie wygl d
kostki musi by  nienaganny oraz w miej-
scach, gdzie jest ona mocno eksploatowana 
i wystawiona na szczególne niebezpiecze -
stwo zanieczyszczenia. Impregnat SARSIL®

bruk przede wszystkim zabezpiecza kost-
k  przed ingerencj  wody, przed u aj c jej 
trwa o , zwi ksza mrozoodporno  oraz 
u atwia usuwanie z powierzchni ró ne-
go rodzaju zanieczyszcze . Natomiast ro-
dek SARSIL® bruk Premium ma dodatkowe 
cechy zabezpieczaj ce. Skutecznie chro-
ni przed plamami z olejów nap dowych, 
t uszczu i smarów, utrudniaj c wnikanie 
tego typu zabrudze  w struktur  pod o a. 
Ponadto o ywia kolor kostki brukowej daj c
efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana 
kostka zachowuje trwa o  i estetyczny 
wygl d na wiele lat. Preparaty z rodziny 
SARSIL® przeznaczone s  zarówno do kost-
ki nowej jak i u ywanej. 

Impregnaty SARSIL® proponowane przez 
firm  Silikony Polskie: 

doskonale zabezpieczaj  hydrofobowo 
powierzchnie materia ów przed wnikaniem 
wody opadowej lub kondensacyjnej na wie-
le lat, 

podwy szaj  mrozoodporno ,
równomiernie penetruj  w pod o e, 

tworz c warstw  ochronn  o doskona-
ej odporno ci na czynniki atmosferyczne, 

promieniowanie UV i wiele czynników che-
micznych,

zachowuj  w asno ci „oddechowe” pod-
o a, 

nie zmieniaj  kolorystyki, natomiast o y-
wiaj  kolor materia u, 

redukuj  sk onno  do zabrudze  i u a-
twiaj  samooczyszczanie materia u pod 
wp ywem opadów atmosferycznych, co 
gwarantuje utrzymanie przez wiele lat este-
tycznego wygl du powierzchni,

zabezpieczaj  przed powstawaniem grzy-
bów i porostów.

Impregnat silikonowy SARSIL-bruk – zadba o Twoj  kostk !

Wi cej informacji na temat 
impregnatów Sarsil® na stronie 

www.silikonypolskie.pl

Zak ad Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna 

tel./fax 17 24 07 900, 17 24 07 231
www.silikonypolskie.pl

e-mail: silikony@silikony.pl, marketing@silikony.pl
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