
Technický list 07.95

Výrobok Jednozložkový koncentrovaný profi prípravok, na báze
polyxystearanov e impregnáciu všetkých druhov 
savých podkladov pred klimatickými vplyvmi nad 
terénu.

Vlastnosti Difúzny ;
Pretierate , syntetickými i olejovými 

nátermi;
Zamedzuje deštrukcii poréznych materiálov;
Zamedzuje prenikaniu do materiálov;
Ochrana pred pôsobením mrazu a rozmrazovacích solí;
Nepriamo zvyšuje tepelné a astnosti 

muriva
konštrukcie

Použití - Impregnácia poréznych materiálov pred pôsobením vlhka 
a vody;

- Ochrana pred
savých materiálov;

- Ochrana omietok, tehlového muriva,
i umelého a a iné 

minerálne podklady

Balení 1l, Bandaska 5 l;
Farba Transparentná

Technické údaje
Základ polyxystearany v

Konzistencia kvapalina
Hustota kg/l 0,80

pH - 12
Riedenie Neriedi sa 

°C 150
°C 5 - 30

pustnosti vody w % 50 zníženie priepustnosti w 
STN EN 1062-3

Ekvivalentná difúzna hrúbka sd m 0,06 trieda I -
EN ISO 7783-2

r g/m2.24hod. 670
Schnutie hod 3 - 4

Plná o vo e hod už po 24 (pri teplote 20°C)
(w) kg/m2h0,5 0,5 (W1 vysoká) 1062-3

roky 5 – 10 k a 

m
mesiace 12 pri teplotách od 5°C do 35°C,

C pred mrazom!
Spotreba l/m2 0,2 –

0,25
spôsobu aplikácie a 

nasiakavosti podkladu
m2/l 4 - 5 nasiakavosti podkladu
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Obmedzenie Profi nemožno pre ochranu dreva 
prichádzajúceho do styku s potravinami a pitnou vodou.

Podklad Musí prachu, 
, opravy 

z mált a betónu nutné . Výkvety 
húb a plesn esní, opláchnete
vodou a 2 dni .

Pokyny Roztok nanášajte štetcom alebo .
Pri postupujeme technikou zhora dolu,
na vodorovných plochách nutné .
Minimálna teplota povrchu a okolia pri aplikácii musí 
nad + 5 °C. Prevádza sa jeden až dva nátery do nasýtenia
povrch . Medzi dvoma 
nátermi nechajte minimálne sový odstup. Doba 
schnutia je 3- po 24 
hodinách.

Upozornenie Nemožno na premrznuté a zmrznuté podklady, za 
alebo pri ! Pri aplikácii nutné

len také množstvo, ktoré sa vsiakne do podkladu. 
po stenách. Nadmerné množstvo môže

, ojedinele môže k stmavnutiu
podkladu. Používajte náradie a nádoby odolné vo
alkáliám.

materiály pred postriekaním!

Materiál: technický benzín, riedidlo náterových hmôt

07.95».
Aktualizácia :

16.12.2014
: 12.11.2004

Výrobok je v edené informácie a poskytnuté údaje sú založené 
na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a presné. 

za akých podmienok bude výrobok 
aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec 

m kontaktujte naše 
technické oddelenie. 


