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Bezbarvý připravek na bázi polysiloxanových pryskyřic

HYDROFUGE INCOLORE

U�itné vlastnosti:

Urèení: · Povrchová hydrofobní úprava nenatøených fasádních materiálù 
· Víceúèelový pøípravek k impregnaci betonových podkladù, dekoraèních 
  cementových omítek, cihel, kamenù a podobných materiálù 

Bezbarvý pøípravek na bázi siloxanových pryskyøic pro dodateènou vodo-
odpudivou ochranu mnoha stavebních materiálù a podkladù, který zároveò
výraznì omezuje usazování prachu a neèistot.

ve fázi rozpouštědla

· Úèinnì zabraòuje pronikání de��ové vody do podkladù (pùsobí na principu
  perlivého efektu) 
· Zachovává pùvodní vzhled podkladu 
· Chrání proti usazování neèistot a prachu
· Dlouhodobá úèinnost 
· Mo�nost následné aplikace nátìrových hmot bez odstranìní pøípravku  

Charakteristika

Mìrná hmotnost: 0,79 kg/litr 

Zá�ehový bod: 38°C v uzavøené nádobì 

Vzhled fi lmu: Pøípravek nevytváøí fi lm, zachovává pùvodní vzhled podkladu

Vydatnost: 2 a� 8 m2/l   v závislosti na povaze a pøedev�ím savosti podkladù                  
(uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientaèní – doporuèujeme provést zkou�ku        
savosti / spotøeby na daném reálném podkladu) (Podle normy NF T 30-073)

Prováděcí pokyny
Pøipravený k pou�ití, neøeïteØedìní:

Pøíprava výrobku: Pøed pou�itím dùkladnì promíchejte 

Aplikaèní náøadí: �tìtec, váleèek s úpravou proti odkapávání (velmi øídká kapalina),rozpra�ovaè

Èi�tìní náøadí: Lakový benzín 

Popis, klasifi kace:

Doba schnutí : (orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti) 
Dal�í vrstva:24 hod 
Uvedení do provozu: pøípravek je úèinný  po 5 a� 6 hod od nanesení   

Barevné odstíny: Bezbarvý 
Balení: 5 l a 20 l 

Skladování: 12 mìsícù v originálním neotevøeném balení. Pøechovávejte na místì chránìném 
pøed mrazem a horkem.

interiér/exteriér

Podmínky naná�ení: Teplota vzduchu a podkladu by nemìla bìhem zpracování klesnout pod 5°C. 
Plochy a podklady, které nemají být pøípravkem Hydrofuge Incolore o�etøeny,    
doporuèujeme peèlivì chránit pøed pøípadným potøísnìním.

Podklady: Savé podklady na bázi hydraulických pojiv, ve�keré druhy nenatøeného zdiva,  
kámen apod.. 
Èerstvý beton, stìrky nebo omítky musí být dostateènì vyzrálé (optimálnì 
28 dnù).
Hydrofuge Incolore neaplikujte na sádru a jiné stavební materiály na bázi sádry, 
dále na døevo, kovy a podlahy. 
Pøípadné pou�ití na natøené podklady konzultujte se svým prodejcem, 
standardnì není doporuèeno.
Hydrofuge Incolore není „antigraffi ti“ pøípravkem.
U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci s Va�ím 
prodejcem.
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Pøíprava podkladù: Podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pøedpisùm, pøedev�ím
musí být suché, pevné a dostateènì soudr�né. Nové omítky a betony musí být
dostateènì vyzrálé (optimálnì 28 dnù).
Podklady doporuèujeme peèlivì oèistit od prachu, mastných skvrn a jiných
neèistot.
V pøípadì aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebo 
potenciální tvorby plísní, øas apod., doporuèujeme podklady o�etøit pøípravkem 
ANTI-MOUSSE.
V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svým
prodejcem.

Specifi cká doporuèení:Hydrofobní úprava není  optimální a komplexní, jsou-li v podkladu drobné  povrchové 
prasklinky, trhliny anebo spáry zdiva ve �patném stavu. V tìchto pøípadech 
proveïte v rámci pøípravy podkladu opravy prasklin, trhlin nebo spár pomocí 
vhodné vysprávkové malty (resp. tmele, stìrky apod.). Následnì doporuèujeme 
provést pøedbì�nou zkou�ku na shodu „pùvodní podklad – vysprávková malta 
– HYDROFUGE INCOLORE“. 

Tento technický list má za cíl informovat na�e zákazníky o vlastnostech na�eho výrobku. 
Uvedené informace se zakládají na na�ich souèasných znalostech. Nicménì tyto informace 
nemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvodu 
neustálého technického rozvoje je na na�ich zákaznících, aby si u na�ich prodejcù ovìøili,
�e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìj�ím vydáním.

Ve�keré podrobnosti naleznete v bezpeènostním listu výrobku. Dle zákona è.157/
1998 Sb., ve znìní novely è.352/99 Sb., je pøípravek klasifi kován jako R10 Hoølavý 
a R65 Zdraví �kodlivý: pøi po�ití mù�e vyvolat po�kození plic.S(2-) Uchovávejte 
mimo dosah dìtí. S23 Nevdechujte páry (aerosoly). S38 V pøípadì nedostateèného 
vìtrání pou�ívejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánù. S51 Pou�ívejte 
pouze v dobøe vìtraných prostorách. S62 Pøi po�ití nevyvolávejte zvracení – 
okam�itì vyhledejte lékaøskou pomoc a uka�te tento technický nebo bezpeènostní 
list.

Hygiena a bezpečnost

Bezbarvý připravek na bázi polysiloxanových pryskyřic

HYDROFUGE INCOLORE

ve fázi rozpouštědla
interiér/exteriér

Systémy nanášení – aplikace nátěrových hmot.

Naneste 1 nebo 2 vrstvy pøípravku HYDROFUGE INCOLORE v závislosti na charakteru, poréznosti 
a savosti o�etøovaných podkladù, postupujte od spodu a natírejte (aplikujte) a� do nasycení podkladu.


