
 
 

Technikai adatlap 07.93 PRIME FALAZATIMPREGNÁLÓ  

 

Termék  Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékonyan hidrofobizálja a 
nedvszívó aljzatok valamennyi típusát. 
 

Tulajdonságok   Víztaszító, hidrofób 
 Kiváló időjárás-állóság 
 Kiváló hatástartósság, gátolja a mohásodást 
 Öntisztító hatás 
 Megőrzi az eredeti megjelenést 
 
 

Alkalmazás  - Impregnálóbevonat homlokzatvakolatra, nem szerkezeti betonra,  
  téglafalazatra, homokkőre, szálerősítésű cementtermékekre 
- Égetett tetőfedő elemek, gázszilikát idomok stb. impregnálása 
- Injektálások impregnálása a vízszigetelő tulajdonságok javításához 
- Beton kerítéselemek, látszóbeton 
- Oldószermentes 
- Bel- és kültéren is használható 
 

Kiszerelés  1 literes flakon, 5 literes kanna 
 

Szín  Átlátszó 
      

Műszaki adatok      
Bázis  – szilanolát 

Konzisztencia  – folyadék 
Sűrűség  kg/l 1,01   
Hígítás  l max. 1:9 (alkalmazás – bevonat) az aljzat nedvszívó 

képességétől függően 
Hígítás  l 1:4–9 (alkalmazás – bemerítés) 

Hőállóság   150 °C 48 órával az alkalmazás után 
Alkalmazási hőmérséklet  °C +5/+30  

Egyenértékű diffúziós 
légrétegvastagság sd 

 m  0,21 (V2 osztály) ČSN EN ISO 7783 

Száradás  óra 3–5  
Vízáteresztés  (w) – kg/m2*h0,5 > 0,5 (W1) ČSN EN 1062-3 

Teljes működőképesség  nap 2 (20 °C mellett) 
Hatékonyság  év 5–10 (az időjárási viszonyoktól és a terhelés 

fajtájától függően, újabb felhordással 
megújítható) 

Eltarthatóság  hónap 24 (+5–25 °C-on) 
Anyagszükséglet  l/m2 0,25–1,0 (az alkalmazás módjától és az aljzat 

nedvszívó képességétől függően) 
Kiadósság  m2/l max. 10 (az aljzat nedvszívó képességétől függően) 

   
Aljzat  Tisztának, száraznak, szilárdnak, szabad szemcséktől, portól, zsírtól és olajtól 

mentesnek kell lennie. A szerkezeti hibákat ki kell javítani, a habarcs- és 
betonjavításoknak kb. 28 napig érniük kell. A gombák és penész okozta 
„kivirágzásokat” távolítsa el Penészeltávolítóval, öblítse le vízzel, és hagyja 2 
napig száradni. 
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Felhasználás  A hígított oldatot normál porlasztóval, meszelővel vagy bemerítéssel 
(tetőcserép), egy rétegben kell felhordani a szilikátos felületekre, úgy, hogy 
teljesen beszívódjon. Hengerezni felülről felfelé kell, vízszintes felületen pedig 
szét kell kenni az impregnálóanyagot. A felhordott anyagnak nem szabad 
folynia a falon, mert mintázatot hozhat létre. Szórással történő felhordás esetén 
kisebb távolságból, keresztező technikával kell dolgozni. A termék 20 °C 
hőmérsékleten 3 óra alatt szárad meg. Bevonatként történő alkalmazás esetén 
1:9 arányú (tömegarány), kis nedvszívó képességű aljzatokhoz és szóráshoz 
pedig ivóvízzel történő, 1:4 arányú hígítás szükséges. Ha az alkalmazás 
bemerítéssel történik, akkor a hígítás aránya 1:4 – 1:9 legyen. 
Bemerítéses impregnálás – hidrofobizálás esetén a bemerítési idő 0,5–5 perc. 
A maximális víztaszító hatás elérése néhány napot igényel. Az anyagot mindig 
gondosan és csak egy rétegben hordja fel! 
 

Figyelmeztetés  Ne alkalmazza fagyos vagy fagyott aljzaton, esőben, illetve ha eső várható! 
Csak olyan mennyiséget hordjon fel, amennyit az aljzat magába szív. Az 
anyagnak nem szabad folynia a falon. A túlzott mennyiség mintázatot hozhat 
létre. Ha a száraz kezelt felületre második réteget visz fel, az első rétegen át 
nem jutó anyag megszáradva fehér foltokat képezhet! Alkáliálló szerszámokat 
és edényeket használjon. 
Védje a környező felületeket a szennyeződéstől! 
 

Tisztítás  Anyag: víz, az anyaggal szennyezett felületeket még nedvesen meg kell 
tisztítani. 
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém 
 

Biztonság  Lásd „Biztonsági adatlap 07.93”. 
 

Frissítés  Frissítés dátuma: 2017. március 27. Készült: 2017. március 27. 
    

 
A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, 
kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem 
ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett 
információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási 
eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék 
megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat. 

 


