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ochranný hydrofóbní nátěr na fasády

Informace o přípravku
     Popis přípravku

Účel použití přípravku: Impregnační mikroemulzní hydrofobizující nátěr a penetrace na bázi silansiloxanu.

Na hydrofobizaci pastovitých omítek, soklů, betonu,  přírodního i umělého kamene, 

pískovce, vápenopískové cihly, zdiva z nasákavých cihel, kabřince

cementovláknité desky a plochy s nátěrem z minerálních barev. 

Vlastnosti: transparentní a vodouředitelný 

koncentrát se ředí vodou v poměru 1:3 a ž 1:4

vysoký hloubkový účinek a zpevňuje podklad, netvoří film

vytváří voduodpuzující povrch a snižuje kapilární nasákavost  

chrání povrch proti silným dešťům, provlhnutí a zašpinění

má dobrou prostupnost pro vodní páry

jako výborný adhezní přípravek pod nátěry disperzních, silikátových

    a silikonových barev

Obsahuje: alkoxysiloxan, silany

Barva: nažloutlá, transparentní

Základní údaje: Obsah silan/siloxanu: 100 %

Obsah účinných látek:   25 %

Specif.hmotnost: 0,96 g/cm
3    

DIN 51 757

Viskozita: 1 - 10 mPas DIN 51 565

pH-faktor: 5 - 6 DIN 53 785

Skladování: V pevně uzavřených originálních nádobách, v nezředěné formě, v suchu a 

chladu, ale ne v  mrazu 1 rok.

Těkavé organické látky (VOC) / vyhl.č. 509/2005 SbZ kategorie: A / h 

Maxim.prahová hodnota od 1.1.2010: 30 g / litr Skut.obsah v tomto produktu: 0 g / litr

Pokyny pro zpracování
Příprava podkladu: Podklad musí být bez cementových usazenin a jiných nesoudržných vrstev,

uvolněného nebo drolivého betonu, všech složek způsobující korozi bez

znečistění a separačních prostředků, nesoudržných vrstev. Nutné beze zbytku 

odstranit prach. Nejlepší impregnaci docílíte na suchém, dobře nasákavém 

podkladu. Lze použít i na plochách mírně vlhkých (max. vlhkost 5%) 

Ředění: Přípravek WBS MicroSil Fassadenschutz se ředí vmícháním do vody.

Pro dobře nasákavé podklady ředit 1:3 objem., pro mírně nasákavé povrchy 

1:4 objem. Před aplikací důkladně promíchat, roztok je nutno zpracovat

během 12 hodin.

Aplikace: Naředěný roztok roztírat štětkou nebo nanášet rozstřikovačem bez tlaku 3-4 x

aniž by se tvořil aerosol. Nanášet dostatek přípravku velmi sytě mokré do 

mokrého. Okenní skla nebo jiné stavební dílce zakrýt.

Pracovní podmínky Nepracovat při teplotě vzduchu a podkladu  pod 8°C  nebo nad 30°C, na 

         při zpracování: přímém slunci nebo za silného větru. Maximální relativní vlhkost vzduchu 75%.

Doba schnutí: Doba schnutí je závislá na teplotě, relativ.vlhkosti vzduchu a savosti podkladu

nátěr odolává dešti: po cca 4 - 5 hod.

lze přetírat: po 24 hod.

Vydatnost: cca 3 - 4 m
2 
/ litr směsi. Spotřeba je závislá na savosti podkladu
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Bezpečnostní pokyny
Hořlavý, dráždivý, nebezpečný pro zrak. Nádoby dobře uzavírat a přechovávat v chladném, dobře větraném místě 

odděleně od zdrojů ohně. Nekouřit a nevdechovat aerosol. Zamezit kontaktu s kůží. Nebezpečí vážného 

poškození očí. Při zasažení očí důkladně vyplachovat vodou a vyhledat lékařskou pomoc.

     Čistění nářadí
Ihned po použití i v delších pracovních přestávkách vodou. 

Odstraňování odpadu
S materiálem zacházet jako se zvláštním odpadem dle úředních předpisů..

Tato dokumentace slouží pro informaci. Obsažené údaje odpovídají dle našich vědomosti současnému stavu techniky

i dlouholetým zkušenostem při výrobě našich přípravků. Poskytujeme je ovšem nezávazně a bez záruky.

Prodej a servis:           Mistral Paints s.r.o. , Poděbradská 65a, Praha 9, 198 00
                                                 tel. 281 865 606 www.mistral-paints.cz

 


