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Hydrofobizační nátěr
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Technický list (TL) Datum 01.02.2023

Obecné pokyny: Při zpracování našich výrobků je třeba dodržovat informace uvedené v našich technických listech 
a obecných a specifických národních norem.

Oblast použití: Transparení hydrofobizační přípravek určený k hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů 
ve venkovním i vnitřním prostředí. Vhodný pro fasády, betonové konstrukce tak i pro minerální 
omítky, přírodní kámen, cihly, vápenopískové cihly, sádrokarton a minerální barvy.

Vlastnosti: • Bezbarvý, transparentní
• Vysoká odolnost vůči vodě
• Snižuje riziko růstu mechů, řas a hub

Zpracování:

          

 

Technická data
Č. výrobku 141858 23052
Č. výrobku u výrobce 120906
Způsob balení

Balení na paletě 60 Množ./Pal. (AT)
60 Množ./Pal. (IT)

60 Množ./Pal. (CH)
60 Množ./Pal. (BA)
60 Množ./Pal. (BG)
60 Množ./Pal. (HR)
60 Množ./Pal. (RS)
60 Množ./Pal. (SI)
60 Množ./Pal. (SQ)

Množství na balení 1 l /Bal. 10 l /Bal.
Barva transparentní
Spotřeba ca. 0,2 l/m²/A.
Poznámka ke spotřebě Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Specifická váha 1 kg/l
Podklad - Teplota > 5 °C

Materiálové složení: • Mikroemulze silikonové pryskyřice

Podmínky zpracování: Při zpracování a v době schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C.
Až do úplného vyschnutí chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a nevystavovat 
vlhkosti (déšť).

Podklad: Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, stabilní a bez výkvětů, separačních činidel a 
nečistot všeho druhu.

Příprava podkladu: Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny
Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny.
Pevně přídržné oleje, fermežové a disperzní barvy, nikotin, saze a vodní skvrny omyjte 
amoniakem popřípadě napenetrujte systémovým penetračním přípravkem.

Příprava materiálu: Připraveno k okamžitému použití
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Zpracování: „Jako nátěr“ : výrobně připravená, neředěná impregnace se nanáší ve 2 vrstvách způsobem 
„čerstvý do čerstvého“ pomocí štětce nebo válečku popřípadě stříkáním nebo poléváním s 
dostatečným množstvím.

Poznámky: Přilehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, 
popřípadě ihned za mokra očistit.

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před 
použitím je nutné jej důkladně přečíst.

Informace o zpracování: Přídržnost následných nátěrů může být zhoršena na vysoce hutných, nesavých a hladkých 
betonových podkladech.

Skladování: Skladovat v chladu. Chránit před mrazem.
Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní 
vlhkosti vzduchu.

Všeobecné informace: Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a 
praktických zkušeností.
Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese 
odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. 
Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové 
povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro 
zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je 
zaručena konstantní kvalita.
Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a 
prezentaci našich výrobků.
Technické hodnoty jsou pro základní produkty. Tónování a barevné niance jsou možné a 
to vzhledem k použití přírodních surovin ve výrobcích. Skutečná hodnota u jednotlivých 
dodávek se může lišit. Při doobjednávkách je nutné tuto informaci vždy uvést. Tyto hodnoty 
platí v laboratorních podmínkách (+20 °C/65 % r.F.)a může se měnit v závislosti na místních 
podmínkách.
Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před 
použitím je nutné jej důkladně přečíst.


