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T E C H N I C K Ý  L I S T  N o. 358 

Silicon Hydrogrund 
 
 

 

Typ materiálu  vodou ředitelný základní nátěr, bez rozpouštědel 

Účel použití  pro konsolidaci a současnou hydrofobizaci minerálních substrátů 

Spotřeba  100 až 200 ml/m2, v závislosti na podkladu 

Hustota   přibližně 1,02 

Pojivový základ  akrylátový polymer upravený tak, aby byl hydrofobní 

Vlastnosti základní nátěr, po zaschnutí bezbarvý, s konsolidačním a vodoodpudivým efektem; 

konsolidace se dosáhne bezprostředně po zaschnutí substrátu, zatímco hydrofobizace 

až po cca. 12–24 hodinách. Propustnost vodní páry, v závislosti na hloubce 

penetrace, se vytvoří vodoodpudivá suchá zóna. 

Podklad pro savé minerální podklady, jako jsou omítky, vápenopískové cihly a pórobeton. 

Příprava podkladu drobící se omítku setřete a odstraňte prach nebo v případě potřeby očistěte celý 

povrch vysokotlakým čističem. Proveďte vhodná opatření k úplnému odstranění 

nečistot, řas, mechu, sazí, oleje, mastnoty nebo jiných separačních prostředků 

z povrchu. Opravte drobná poškození omítky. 

Zpracování aplikujte válečkem nebo štětcem. Přetíratelný po 6-8 hodinách, odolný proti dešti po 

12 hodinách. Na vysoce savé podklady naneste základní nátěr einzA Silicon 

Hydrogrund neředěný. Pokud se vytvoří lesk, zřeďte jej vodou v poměru 1:1 a 

přizpůsobte savosti podkladu. Je třeba poznamenat, že hydrofobní účinek substrátu 

klesá s ředěním. Aby se dosáhlo maximální hloubky penetrace, vyhněte se nanášení 

produktu za vysokých teplot nebo na povrchy ohřívané sluncem. 

Opatření při postříkání sousedních povrchů (např. okna) ihned odstraňte vodou, dokud je 

substrát stále mokrý. Oči a citlivé oblasti pokožky je třeba chránit před postříkáním, 

v případě potřeby je však okamžitě očistěte velkým množstvím vody. 

Teplota zpracování teplota vzduchu a povrchu nesmí klesnout pod +5°C. 

P.T.O. 
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Čištění nástrojů ihned po použití očistěte vodou.  

Uskladnění skladujte na chladné místě, chráněném před mrazem v uzavřené originální nádobě. 

Likvidace k likvidaci použijte pouze zcela prázdné nádoby. 

Velikost balení  10 l 

Tipy Otevřené balení nebo zředěný substrát použijte co nejdříve! 

 Ekologické konzervanty umožňují po otevření jen krátké skladování. 

Bezpečnostní rady a značení 

Na 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 

 Mezní hodnoty VOC dle přílohy II A (podkategorie h) 

 Wb: max. 30 g/l reg. level II (2010) 

 Obsah VOC ve směsi einzA Silicon Hydrogrund: <30 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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