
TECHNICKÝ LIST

FACADE SYSTEM

2840
HYDROFÓBNY NÁTER

ZOSILNENÁ TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA
Vysoká prienikovosť do savého podkladu

Exteriér: stena + strop
Vnútro: stena + strop
Pre ručné spracovanie
Transparentný matný náter na báze silan-siloxánu.
Trvalá impregnácia: Vodoodpudivý.
Na báze rozpúšťadiel: Preniká hlboko do podkladu.
Vytvára nelepivý polysiloxan: Spevňuje podklad vrátane hydrofóbneho efektu.
Zachováva paropriepustnosť: Vhodný pre pamiatkovú starostlivosť. Odolný voči
abrazívnym soliam.
Chráni savé podklady: minerálne podklady, murivo, betón, pórobetón, prírodný a umelý
kameň, minerálne omietky, tehly atď.
Dlhá životnosť.
Vhodný na aplikáciu na čiastočne vlhké podklady.
Nie je vhodný na omietky a nátery na báze živíc.

Oblasť použitia Na hydrofobizáciu nasiakavých plôch. Prírodného kameňa, Minerálnych omietok. Na
reštaurovanie a ochranu pamiatok.

POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
10

Teplota pre spracovanie (max.):
25

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť
zasychanie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka,
tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.
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SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc,
zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť
dostatočne drsný, suchý, rovnomerne nasiakavý a vyzretý. Povrch nesmie byť zmrznutý,
alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkaldu Podklad musí byť suchý a pevný. Nepoužívať na materiály na báze umelých živíc,
kaučuku, polystyrénu atď. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou
metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Podklad musí vyhovovať platným
predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi Náter pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s
vhodným nástavcom.

Miešanie Doba miešania
2

Rýchlosť miešania
800

Pokyny pre spracovanie Náter nanášajte neriedený pomocou valčeka, štetky alebo vhodným strojným zariadením
rovnomerne na podklad. Aplikujte v dvoch až troch vrstvách v závislosti od štruktúry
podkladu. Jednotlivé vrstvy sa aplikujú okamžite po zmatnení povrchu po aplikácii
predchádzajúcej vrstvy. Nesmie dôjsť k úplnému zaschnutej predchádzajúcej vrstvy.
spotreba:
betón 0,2-0,4 l/m2
pórobetón 0,4-0,6 l/m2
vápennopieskové tehly 0,5-0,7l/m2
tehlové murivo a omietky 0,3-0,5l/m2
prírodný a umelý kameň 0,3,-0,8l/m2

Spotreba Spotreba od:
0.20

Spotreba do:
0.80

Spotreba materiálu v
mernej jednotke:
L/m²

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných
podmienkach náter vysychá cca 12 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie Aplikačné nástroje a náradie musíte dôkladne umyť čistou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota Kg/m³ 0.80

VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT

Farba transparentné

Objem jednej baliacej jednotky 5

Druh balenia  Kontajner
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Množstvo na palete 72

Hmotnosť na palete Kg 288

Materiál obalu  Kov

Skladovateľnosť (mesiace) 12

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Kontajner Kov Cháňte proti mrazu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred poškodením, Chrániť pred slnečným žiarením, Teplota
skladovanie +5 do +30°C, Neskladujte spolu s jedlom, Uchovávajte
mimo dosahu zdrojov zapálenia, Sklladovať v dobre vetraných
priestoroch

Obecné poznámky Dodržiavajte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.
Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je
povolené. 
Starostlivo zakryte alebo chráňte priľahlé konštrukcie pred postriekaním.
Pred spracovaním materiál dobre premiešajte.
Počas vytvrdzovania chráňte materiál pred dažďom.

Likvidácia materiálov Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky nechajte stuhnúť (vyschnúť).
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.
Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými
predpismi.

Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Kvalita Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. 

Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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