TECHNICKÝ LIST

SAKRET FL

hydrofobizační přípravek

Hydrofobizační prostředek na vodní bázi. Hydrofobizační nátěr k ošetření minerálních podkladů proti povětrnostním vlivům.
Oblast použití:
• pro stěny
• pro vnitřní i vnější prostředí
• pro ruční zpracování
• pro minerální omítky, pohledové zdivo z vápence, přírodního kamene,
lícové zdivo, beton, betonové zděné prvky, pálené krytiny apod.
• zvyšuje vodoodpudivost a tím životnost povrchu, brání přístupu vody
i do jeho trhlin o šíři až do 0,2 mm
• snižuje špinavost, povrch se omyje deštěm
• oživuje vzhled materiálů, zvyšuje odolnost proti kyselým dešťům
• snižuje tvorbu plísní, mechu a biologického napadení povrchů
• zamezuje tvorbě výkvětů a vyluhování rozpustných podílů
• nátěr je difúzní pro vzduch a vodní páry
• odolný vůči teplotním změnám, ultrafialovému záření i exhalátům
• transparentní, rychleschnoucí, bezředidlový
• nátěr se doporučuje obnovit za cca 5 – 7 let
• nehodí se na zasolené a vlhké stavební materiály
Složení materiálu:
Kapalný prostředek na bázi vodné emulze silikonů. Vzhled – mléčně bílá
kapalina.
Technické vlastnosti:
hustota
1000 kg/m3
obsah sušiny
cca 5 %
2
Spotřeba/vydatnost:
0,2 – 1,0 l/m dle typu podkladu, poréznosti a savosti. Obvyklá spotřeba
cca 0,3 l/m2. Při přetírání fasád pro zvýšení hydrofobity (aplikace na fasádní barvy) spotřeba cca 0,1 l/m2. Skutečnou spotřebu je třeba zjistit
předem na malém zkušebním vzorku
Požadavky na podklad:
Podklad musí být pevný, nosný, čistý, nemastný, bez biologického napadení a obsahu škodlivých solí. Nové omítky musí být vyzrálé min. 28 dní.
Zašpiněné plochy očistit tlakovou vodou. Nedoporučuje se používat saponáty. Po umytí je nutné povrch nechat vyschnout. Prostředek vždy
vyzkoušejte na ploše cca 0,2 – 0,5 m2 pro kontrolu výsledného vzhledu
ošetřeného povrchu.
Aplikace:
• nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním
• doba zasychání je závislá na klimatických podmínkách, nátěr je proschlý během několika hodin, hydrofobizační efekt nastává již po 12
hodinách při normálních klimatických podmínkách
• nanáší se neředěný max. ve dvou vrstvách, nesmí stékat a po vyschnutí tvořit lesklá místa
• nátěr se zpracovává při teplotách od + 5°C do + 30°C
• při aplikaci chránit natírané plochy před slunečným svitem a do zaschnutí před deštěm (min. 24 hodin)
• nenatírané plochy zakrýt, nářadí po použití omýt vodou
Zajištění kvality:
Kvalita je trvale sledována v laboratořích výrobního závodu.
Balení:
V plastových kanystrech po 5 litrech.
Likvidace obalu:
Obal zcela vyprázdnit a poté nakládat jako s ostatním odpadem.
Způsob a doba skladování:
Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně
od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 až 25°C. Přepravovat pouze při
teplotách +5 až 35°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruční doba 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
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TECHNICKÝ LIST

SAKRET FL
Bezpečnost:

První pomoc:

hydrofobizační přípravek
Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice).
Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní
a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se
pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí,
omytí kůže). Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické
legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci.
Při nadýchání: Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit k lid,
teplo, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku
umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou,
v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře
Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí,
okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.
Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody.
Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit,
aby nedošlo k zadušení zvratky.

Při prováděných pracích je nutno dbát příslušných doporučení a směrnic, norem a současně platných technických listů, jakož i
uznávaných architektonických a technických pravidel. Přebíráme záruku za bezvadnou kvalitu našich výrobků. Naše doporučení se
zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Na rozdílné podmínky stavenišť však nemáme žádný vliv. Technické poradenství poskytujeme stále jen jako vedlejší závazky z předběžných kupních smluv. Z poradenství nelze vůči nám odvodit žádné požadavky.
Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.
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