
 

 

T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 313 

silicon Imprägnierung 
 

 

 

Typ materiálu silikonový impregnační prostředek, bezbarvý, obsahující 

rozpouštědla  

Účel aplikace hydrofobizace savých minerálních stavebních materiálů: 

1. Obkladové stěny všech typů, venkovní beton, umělé a přírodní kameny, k ochraně 

proti pronikání vody 

2. Impregnace savých podkladů před nátěrem einzA silicon Fassadenfarbe 

3. Impregnace dříve nenatřených povrchů nebo povrchů zbavených starých nátěrů, 

podklady se starými silikonovými nebo minerálními nátěry, před následným 

natřením přípravkem einzA Kunststoff-Dispersionsfarben 

4. Pro následnou úpravu minerálních nátěrů jako ochrana proti dešti. 

Hustota   cca. 0,850 

Pojivový základ  oligomerní organický siloxan (anhydrolyzovaný silan) 

Vlastnosti hydrofobní; vysoce propustný pro vodní páru; neovlivňuje barvu podkladu; bezbarvý; 

nepřilnavý povrch, proto nedochází k zadržování nečistot. Mikrotrhliny max. 0,3 mm 

impregnované einzA silicon Imprägnierung již neumožňují pronikání vlhkosti. einzA 

silicon Imprägnierung nemá zpevňující účinek. Lze použít také na podklady, které jsou 

chladné a lehce vlhké, protože tento výrobek je vysoce odolný vůči zásadám a 

odpuzuje vodu. 

Spotřeba 400-1,200 ml/m2 

 na vláknocementové a venkovní betonové podklady:     cca. 400 ml/m2 

 na terakotové cihly:       cca. 850 ml/m2 

 na pórobeton:        cca. 850-1,200 ml/m2 

Podklady vhodné pro všechny nenatřené, savé, minerální podklady ze sádry, betonu, zdiva, 

přírodního i umělého kamene. Vhodné pro staré nátěry ze silikonových, silikátových a 

vápenocementových barev. 

P.T.O.! 

 

 

einzA Farben GmbH & Co KG • Junkersstraße 13 • 30179 Hannover • www.einzA.com Nr.313; - 1 - 



 

 
 

Příprava podkladu podklady musí být pevné, suché a zbavené mastnoty a jiných nečistot. Musí mít 

určitou savost. Je důležité pečlivě odstranit staré nátěry disperzních a olejových barev 

a laků. Pokud plánujeme aplikaci na podlahové podklady, pak musíme dosáhnout 

určité absorpce. 

Technologie zpracování einzA silicon Imprägnierung se používá neředěný pro impregnaci viditelných povrchů. 

Pro impregnaci před lakováním lze materiál ředit s lakovým benzínem až v poměru 

1:1. V zásadě je vhodný jakýkoli způsob aplikace, při kterém lze einzA silicon 

Imprägnierung rovnoměrně aplikovat v dostatečném množství. 

 Zvláště účinná se ukázala aplikace stříkacím zařízením (např. bezvzdušným) na nízký 

tlak a krátkou stříkací vzdálenost. Pro tento způsob zpracování by měl být substrát 

nanášen zdola nahoru a ve velkém množství, aby povrch mohl absorbovat dostatek 

substrátu. 

 Při procesu lakování je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby byl povrch 

dostatečně nasycený bez jakýchkoli nedokonalostí. Méně pevné podklady musí být po 

impregnaci a před nátěrem opatřeny základním nátěrem einzA silicon Grundfestiger. 

Bezpečnostní opatření glazované a lakované povrchy musí být chráněny před postříkáním silikonem, protože 

je obtížné jej odstranit a během lakování může způsobit problémy. Rostliny, keře a 

květiny by měly být zakryty, protože rozpouštědla můžou způsobit poškození. 

Speciální instrukce einzA silicon Imprägnierung je vynikající ochranou stavebních materiálů před deštěm 

a agresivními chemikáliemi, které obsahuje, přičemž si zachovává propustnost pro 

vodní páry. 

 einzA silicon Imprägnierung zabraňuje… 

  - pronikání vlhkosti do stěn, poškození mrazem při rozpínání ledu; 

- výkvět, protože rozpouštěné soli jsou zadržovány uvnitř stavebního        

materiálu; 

- vypouštění vápence; 

- plísně, mechy a řasy; 

-  stopy vody na fasádách po dešti; 

- znečištění fasád a … 

 … zajišťuje zdravé vnitřní klima a snižuje náklady na vytápění. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a podkladu nesmí být nižší jak +2°C 

Čištění nástrojů  nástroje očistěte bezprostředně po použití lakovým benzínem 

Skladování  skladujte na chladném místě, chráněném před nadměrným teplem. 

   Uchovávejte nádobu uzavřenou, protože produkt reaguje při kontaktu s vlhkostí. 

Likvidace  k recyklaci používejte pouze prázdné nádoby. 

Velikost balení  12 l 
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Bezpečnostní rady a označení 

Na tento výrobek se vztahuje nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace jsou zahrnuty v Bezpečnostním listu podle nařízení CLP (GHS) odpovídajícího 

nařízení (EG) č. 1272/2008. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na adrese www.einzA.com nebo na 

vyžádání na emailové adrese sdb@einzA.com. 

Je třeba vzít v úvahu pokyny na štítcích kontejneru! 

 

Obsah VOC týkající se přílohy II směrnice VOC 2004/42/EG 

einzA silicon Imprägnierung netvoří film, žádná klasifikace VOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Předchozí informace byly sestaveny dle dosavadních znalostí této testovací technologie a měly by sloužit jako pokyny. 

Vzhledem k velkému množství použití a pracovních metod je nezávazný, nezakládá žádný smluvní právní vztah a nezbavuje 

spotřebitele jeho vlastní odpovědnosti za kontrolu našich výrobků. Jinak platí naše dodací a platební podmínky.  

Vydání 04/2020; s tímto jsou všechny předchozí verze tohoto technického listu neplatné. 
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