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Hydrofobizácia fasád na báze silan-siloxanu 
 

 

• bez rozpúšťadiel 

• pripravená na použitie 

• farebný odtieň: číra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia 
• na hydrofobizáciu nasiakavých, minerálnych podkladov 

• možno použiť ako ochranu pred prenikaním vlhkosti na 

tehlovom pohľadovom murive, minerálnych vonkajších 

omietkach, betóne, pórobetóne a pod. 

• ako prevencia proti tvorbe rias a machu, proti tvorbe 

výkvetov spôsobených prenikaním vody a proti odlupovaniu 

omietky pôsobením mrazu 

• vhodná iba na zvislé a šikmé plochy 

• nie je vhodná na hydroizoláciu proti tlakovej vode 

• do exteriérov 
 
 

Vlastnosti 
• difúzne otvorená 

• odolná alkáliám 

• odolná proti vetrom hnanej zrážkovej vode 

• trvale vodoodpudivá 

• takmer bez zápachu 

• veľmi dobre preniká do podkladu 
 
 

Zloženie 
• siloxan 

• silan 

• voda 
• pomocné látky 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podklad 
Všeobecne 

• tehlové pohľadové murivo 

• minerálne omietky 

• betón, ľahčený betón, pórobetón 

Vlastnosti / kontroly 

• Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, zbavený prachu, 

mastnoty a zvyškov znižujúcich priľnavosť, separátorov, 

výkvetov, náterov a sintrových vrstiev. 

Príprava 

• Poškodené škáry, chýbajúce miesta a trhliny väčšie ako  

0,5 mm pred impregnáciou vyplniť. 

• Je nutné odstrániť silné znečistenie priemyselnými 

usadeninami alebo sadzami, cementovým povlakom, prachom, 

mastnotou, voľnými časticami atď. 
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Forma dodania 
• 5 l / kanister 

 
 

Skladovanie 
• Skladovať v chlade, suchu a bez mrazu v originálnej, vo 

výrobe uzavretej nádobe. 

• V uzavretom originálnom obale skladovateľnosť minimálne  

12 mesiacov od dátumu výroby. 

Spotreba / výdatnosť 
• Spotreba: cca 0,3 - 0,6 l/m² podľa nasiakavosti a štruktúry 

podkladu. 

 

Bezpečnostné pokyny a pokyny k 
likvidácii 
Bezpečnosť 

• Dodržujte ďalšie pokyny, uvedené v bezpečnostnom liste. 

 
Likvidácia 

• Likvidácia podľa úradných predpisov. 

• Zvyšky materiálu môžu byť zlikvidované podľa Nariadenia o 

odpadoch s kódom odpadu 08 04 16 (Ostatný vodný kvapalný 

odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iné ako 

uvedené v 08 04 15). 

 
 

Všeobecné pokyny 
Údaje v tomto technickom liste predstavujú len všeobecné 
odporúčania. V prípade konkrétnych otázok ohľadne 
použitia, kontaktujte nášho predajcu, alebo našu technickú 
podporu. Z dôvodu použitia prírodných surovín sa môžu 
uvedené hodnoty a vlastnosti líšiť. Všetky údaje sú založené 
na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a vzťahujú 
sa na profesionálne použitie a obvyklý účel použitia. Všetky 
údaje sú nezáväzné a nezbavujú užívateľa povinnosti 
vykonať vlastnú kontrolu vhodnosti výrobku na 
predpokladaný účel použitia. Záruka všeobecnej platnosti 
všetkých údajov je vzhľadom k rôznym poveternostným 
podmienkam, podmienkam pri spracovaní a v objekte 
vylúčená. Zmeny v rámci produktového a aplikačno-
technologického vývoja zostávajú vyhradené. Je nutné 
dodržať všeobecné pravidlá techniky stavieb, platné normy a 
technické smernice pre spracovanie. Vydaním tohto 
technického listu strácajú predchádzajúce vydania platnosť. 
Najaktuálnejšie informácie nájdete na našej internetovej 
stránke www.quick-mix.sk.
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Spracovanie  
Teplota 
• Nespracovávať a nenechávať schnúť pri teplotách vzduchu, 

materiálu a podkladu pod +5 °C a v prípade, že sa očakáva 
mráz, pri teplotách nad  
+30 °C; na priamom slnečnom žiarení, na silne zohriatych 
podkladoch a pri silnom pôsobení vetra alebo dažďa. 

Nanášanie / spracovanie 

• Nanášať maliarskym štetcom, valčekom alebo striekacou 

pištoľou (vysokovýkonnou striekacou pištoľou). 

• Nanášané množstvo dávkovať tak, aby nedošlo ku stekaniu.  

• Na dosiahnutie hlbokého preniknutia do podkladu, je 

nutné naniesť produkt minimálne 2x (mokrý do mokrého). 

• Chrániť okolité plochy pred znečistením. 

Schnutie / vytvrdnutie 

• Plný účinok impregnácie sa dosiahne po uplynutí cca 4 

týždňov. 

Čistenie náradia 

• Náradie a prístroje je nutné ihneď po použití umyť 

vodou. 

Upozornenie 

• Je nutné starostlivo zakryť všetky priľahlé plochy a 

konštrukčné diely (napr. okná, parapety atď.). Znečistenie 

ihneď umyť vodou. 

• Na zaistenie trvalej hydrofobizáce je nutné fasádu po cca 10 

rokoch (závisí od použitého stavebného materiálu) znovu 

naimpregnovať. 

• Životnosť impregnácie závisí od naneseného množstva, 

objemu pórov, hĺbky prieniku a poveternostných podmienok, 

ktoré sú pre každý objekt špecifické. 


