Technický list 07.95 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI
Výrobek

Jednosložkový koncentrovaný profi přípravek, na bázi polyxystearany. Určený
pro impregnaci všech druhů savých podkladů před klimatickými vlivy nad
úrovní terénu.

Vlastnosti

 Difuzní, zvýrazňuje přírodní kresbu a vzhled
 Přetíratelný vodou ředitelnými, syntetickými i olejovými nátěry
 Zamezuje destrukci porézních materiálů
 Zamezuje pronikání nečistot do materiálů
 Ochrana před působení mrazu a rozmrazovacích solí
 Nepřímo zvyšuje tepelné a zvukově izolační vlastnosti zdiva díky účinnému
snížení pronikání vody do konstrukce

Použití

- Impregnace porézních materiálů před působením vlhka a vody
- Ochrana před vnikáním chemických látek a nečistot do savých materiálů
- Ochrana omítek, cihelného zdiva, pohledových a nekonstrukčních betonů,
přírodního i umělého kamene a jiné minerální podklady

Balení
Barva

Láhev 1l, kanystr 5 l;
Transparentní

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
pH
Ředění
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Soudržnost
Stupeň propustnosti vody w
Ekvivalentní difuzní tloušťka sd
Propustnost vodních par
Schnutí
Plná odolnost vůči vodě
Rychlost pronikání vody
Účinnost
Skladovatelnost

kg/l
°C
MPa
%
m
g/m2.24hod.
hod
hod
(w) – kg/m2*h0,5
roky
měsíce

polyxystearany v organickém rozpouštědle
kapalina
0,80
12
neředí se
150°C
po 6 hodinách od aplikace
+5 / +30
ČSN EN 1542
50 % snížení propustnosti w
ČSN EN 1062-3
0,06 ( třída I - vysoká propustnost) ČSN EN ISO 7783-2
670
3-4
již po 24
(při teplotě 20°C)
nad 0,5 (W1 vysoká)
ČSN En 1062-3
5 – 10
dle klimatických podmínek a
druhu zatížení, obnovitelný
dalším nátěrem
12
při teplotách od +5°C do
+35°C, chránit před mrazem!
0,2 – 0,25
dle způsobu aplikace a
savosti podkladu
4-5
dle savosti podkladu

Spotřeba

l/m2

Vydatnost

m2/l

Omezení

Impregnaci Profi nelze použít pro ochranu dřeva přicházející do styku
s potravinami a pitnou vodou.

Technický list 07.95 Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI
Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje,
konstrukční poruchy nutno opravit, opravy z malt a betonů nutno nechat
vyzrát cca 28 dnů. Výkvěty hub a plísní odstraňte Likvidátorem plísní,
opláchněte vodou a 2 dny nechejte proschnout.

Pokyny

Roztok nanášejte štětcem nebo válečkem.
Při válečkování impregnace postupujeme technikou shora dolů, na
vodorovných plochách nutno impregnaci rozetřít.
Minimální teplota povrchu a okolí při aplikace musí být nad + 5 °C. Provádí se
jeden až dva nánosy do nasycení povrchu. Obvykle postačuje jeden nános.
Mezi dvěma nátěry ponechte minimálně 2 hodiny časový odstup. Doba
schnutí je 3-4 hodiny. Povrch je odolný vůči vodě po 24 hodinách.

Upozornění

Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady, za deště nebo při očekávání
deště! Při aplikaci nutno nanášet jen takové množství, které se vsákne do
podkladu. Nesmí stékat po stěnách. Nadměrné množství může zapříčinit
tvorbu výkvětů, ojediněle může dojít ke ztmavnutí podkladu. Používejte nářadí
a nádoby odolné vůči alkáliím.
Chraňte okolní materiály před potřísněním!

Čištění
Bezpečnost
Aktualizace

Materiál: technický benzín, ředidlo nátěrových hmot
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce
Viz «Bezpečnostní list 07.95».
Aktualizováno dne: 16.12.2014

Vyhotoveno dne: 12.11.2004

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a
předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován,
ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče
vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití
vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

