KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Impregnat hydrofobowy
Opis produktu: Jednoskładnikowy preparat w postaci cieczy zapewnia skuteczną hydrofobową impregnację
podłoży. Jest to środek stosowany do ochrony powierzchni przed wilgocią. Sprawdza się
wszędzie tam, gdzie priorytetem jest doskonale zabezpieczenie hydrofobowe.

Zastosowanie: Impregnat hydrofobowy stosowany jest w celu ochrony kamieni z wapienia, gipsu, cegły oraz
betonu przed wnikaniem wilgoci. Tworzy hydrofobową powłokę, która zapobiega dyfuzji
kapilarnej, co ogranicza powstawanie pleśni, grzybów, wykwitów solnych a także zwiększa
mrozoodporność i właściwości izolacyjne powierzchni. Wpływa na zwiększenie walorów
estetycznych np. elewacji. Podłoże pokryte impregnatem hydrofobowym zmniejsza
powierzchnię absorpcji wody, wiąże kurz, zapobiega zanieczyszczeniu powierzchni, zachowuje
właściwości oddychające materiału.
Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie w kontakcie
z wilgocią.

Główne cechy:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

zabezpiecza przed wodą i brudem
w pełni paroprzepuszczalny
nie zmienia kolorystyki
bezpieczny dla ludzi
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne
można stosować na powierzchnie poziome

Ilość warstw

1

Wilgotność podłoża

<5–6%

Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)

ok. 2 godziny (nie wymaga specjalnej pielęgnacji, ale

Sposób nanoszenia

wałek lub pędzel (od dołu do góry zabezpieczanej

musi być chroniony przed opadami atmosferycznymi przez co najmniej 2 godziny od momentu impregnacji)

powierzchni w takiej ilości aby materiał nie spływał)

Wydajność

do 10 m2/kg dla powierzchni szorstkich i chłonnych
do 20 m2/kg dla powierzchni gładkich i małochłonnych
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SPOSÓB U ŻYCIA
1. Przygotowanie podłoża do impregnacji
–
–
–

powierzchnia powinna być sucha i czysta
należy usunąć wszelkiego typu zabrudzenia (glony, mchy, porosty, plamy po innych płynach itp.)
elementy i powierzchnie, które nie będą impregnowane powinny zostać zabezpieczone (w tym głównie
roślinność)

2. Malowanie
–
–
–
–

impregnat jest dostarczany w formie gotowej do użycia
nanosić przy użyciu wałka lub pędzla
po skończonej pracy narzędzia należy od razu umyć strumieniem ciepłej wody
taśmę malarską usunąć niezwłocznie po zakończeniu malowania

3. Dodatkowe informacje
–
–
–

maluj w temperaturze +5 st C do +25 st C
wszelkie dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych; praktyczne wyniki pomiarów mogą
nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu
należy stosować ubrania robocze, rękawice i okulary ochronne; przy pracy w zamkniętych
pomieszczeniach oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację; szczegółowe
informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki
dostępnej na żądanie

Data ważności:

24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym
opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed
mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

Opakowanie handlowe: 1kg, 2 kg, 5 kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.
Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie,
magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy
o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.
W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:
– pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
– pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca

Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca POLAND tel.+ 48 62 59 77 187 biuro@dewax.pl
www.dewax.pl
FIND US ON FACEBOOK : facebook.com/dewax.firma

