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Hidrofobizators minerālo virsmu aizsardzībai pret atmosfēras nokrišņiem un netīrumiem 
  

Pielietojums:  • Ārdarbiem 

• Fasādes apstrādei  

Piemērotība:    • Virsmām, kuras ir svarīgi pasargāt no atmosfēras nokrišņu nokļūšanas 

konstrukcijā 

• Betona un dzelzsbetona virsmām  

• Apmestām virsmām  

• Ķieģeļu virsmām 

• Citu minerālo celtniecības materiālu virsmām, izņemot koku 

Īpašības:  • Apstrādātā virsma atgrūž ūdeni un netīrumus 

• Augsta ūdens tvaika caurlaidība 

• Virsmu pēc apstrādāšanas iespējams mazgāt ar ūdens strūklu  

• Virsmu var krāsot ar plēvi veidojošām fasāžu krāsām  

• Produktu nevar lietot kā pamatu horizontālai vai vertikālai hidroizolācijai  

Komponentes:  • Silikona dispersija 

• Tehnoloģiskās piedevas 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 

 Tonis Balts, pēc nožūšanas caurspīdīgs 

Žūšanas laiks pie 23C  

un relatīvā gaisa mitruma 50% 
3 stundas 

Blīvums, g/cm³ 1,00  

Sausais atlikums, % 11 

pH 6 - 8 
 

Pamatnes sagatavo-
šana: 

 • Apstrādājamai virsmai jābūt  tīrai un sausai (virsmas  mitrums ≤ 2%) 

Izstrāde:  • Produktu pirms lietošanas samaisīt 

• Hidrofobizatoru virsmai uznes ar otu, rullīti vai pulverizatoru tik daudz, cik virsma ir 

spējīga uzsūkt 

• Pēc nožūšanas virsma iegūst ūdens un netīrumu atgrūšanas īpašības 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

 • Apstrādājamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai krāsošanas un žūšanas 

laikā jābūt ne zemākai par +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 

80% 

• Nestrādat lietus un stipra vēja laikā  

• Apstrādāto virsmu līdz pilnīgai nožūšanai sargāt no atmosfēras nokrišņiem 

• Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas 

Patēriņš:  • Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādašanas me-

todes un apstakļiem 

• Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 4-6 m²/l 

• Māla ķieģelis – 14-16 m²/l 

• Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 3-5 m²/l 

• Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m²/l 

Iepakojums:  • PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb. 
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Uzglabāšana:  • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši  

• Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C 

• Sargāt no sala! 

Utilizācija:  • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām  

Drošības informācija:  • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

 

Papildus informācija:  • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% 

 

 
 

Krāsa (bāze) Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

 10 l 36 gb./pal. 4751006566835 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta  uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav 
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazi-
nieties ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, eks-
pluatāciju īpašību deklarācijā. 

 


