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SILICOAT
Dane techniczne:
Podstawa:
Konsystencja:
System utwardzania:
Ciężar właściwy:
Temperatura aplikacji:
Zużycie:
Charakterystyka:
Gotowy do użycia bezbarwny impregnat silikonowy do zabezpieczania przeciwwilgociowego porowatych ścian
zewnętrznych. Tworzy
trwałą i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę odrzucającą wodę. Pozostawia otwarte pory,
pozwalając ścianom oddychać. Zapobiega
uszkodzeniom powstającym wskutek długotrwałego zawilgocenia muru: przebarwieniom i zabrudzeniom muru przez wsiąkanie wody deszczowej, wykwitom solnym,
nalotom alg, porostów i mchów oraz
uszkodzeniom wskutek mrozu.
Zastosowanie:
- Impregnacja porowatych materiałów
budowlanych
- Idealne zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowych ścian budynków.
Opakowanie i kolory:
Puszki 1l, 5l, 25l: bezbarwny.
Normy i certyfikaty:
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z systemem ISO 9001.
Przechowywanie:
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym
opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Roztwór żywic silikonowych
Ciecz
Wysychanie fizyczne
0.80 g/cm3
Od +5°C do +30°C
Ok. 0.2 – 1 l/m2 zależnie od absorpcji podłoża
Sposób użycia:
- Przed rozpoczęciem pracy należy osłonić szyby i elementy drewniane.
- Podłoże powinno być czyste i suche.
Przy świeżym podłożu należy odczekać
3-4 tygodnie do jego pełnego wysuszenia.
- Ewentualne szczeliny i pęknięcia najpierw wypełnić zaprawą lub odpowiednią masą uszczelniającą.
- Preparat nakładać pędzlem lub pistoletem aplikacyjnym od dołu do góry, co
najmniej dwukrotnie. Nakładanie kolejnej warstwy “mokre na mokre” poprawia wnikanie impregnatu u w podłoże
- Czyszczenie narzędzi i usuwanie przypadkowych zabrudzeń – benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.
Zalecenia:
- Nie stosować preparatu przy silnym nasłonecznieniu lub na nagrzane podłoże.
- Nie stosować do materiałów nieporowatych i niechłonnych: polerowanego
marmuru i granitu, powierzchni glazurowanych i laminowanych.
Zalecenia BHP:
Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:
- Nosić rękawice i okulary ochronne
- Nie dopuszczać do zanieczyszczenia
skóry,
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę,
- chronić przed dziećmi.
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Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na
różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.
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