
 
 
 
 
Injektážní prostředek proti vzlínající zemní vlhkosti do zdiva 
 
POPIS: 
AQUASTOP 550 SMK je mikroemulzní koncentrát 
neobsahující rozpouštědla pro vytvoření horizontální 
bariéry proti vzlínající zemní vlhkosti do zdiva. 
Takto vytvořená bariéra zůstává hydrofobní a 
paropropustná, ale trvale elastická. 
Aplikační roztok AQUASTOP 550 SMK (naředěný čistou 
vodou) se připravuje až v den zpracování! Nelze jej 
připravit dopředu. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
WRA 80 je ve vodě naředěné formě hydrofobní 
(vodoodpudivý) prostředek určený pro savé, minerální 
podklady. Lze jej aplikovat i na pH zásadité povrchy.  
Je určen pro ošetření např. betonu, stěrky, potěru, 
přírodních i umělých kamenů, cihel a také pro minerální 
barvy a minerální omítky. 
Kromě toho je WRA 80 vhodný jako základní nátěr před 
spárováním, jako penetrační podklad pod omítky, 
silikonové barvy, barvy, omítky, betonové vrstvy a pro 
následnou hydrofobizaci průmyslově vyráběných lehkých 
plniv a stavebních materiálů z hlíny, pórobetonu, 
vápence, vláknitého cementu a minerálních vláken. 
 
VLASTNOSTI: 
Složení:  alkysilikonová pryskyřice, polydimethyl,              

tetraethyl 
Rozpustnost: neomezená mísitelnost s vodou 
pH: 5-6 při 25 °C 
 
BALENÍ:  
Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Naředěná emulze: 12-14 hodin od smíchání 
Koncentrát:  
V pevně uzavřeném původním obalu v dobře větrané 
místnosti, chráněn před přímým slunečním světlem. 
Skladovatelnost nejméně 12 měsíců. 
 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Přípravek se dodává koncentrovaný.   
AQUASTOP 550 SMK zřeďte v poměru: 
1 díl AQUASTOP ku 9-14 dílům čisté vody. 
Výsledná emulze musí být zpracována v tentýž den a již 
nemůže být skladována! 
V žádném případě nesmí být zředěný roztok vyléván 
zpět do obalu s koncentrátem!  
Emulzi nalijte do připravených vrtů s nebo bez použití 
tlaku, dokud není zdivo úplně nasycené. 
Povrch může být vlhký, ale musí být savý. 
 
NÁŘADÍ: 
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti zdiva. Spotřeba může být mezi  
1 a 3 litry aplikační emulze. 
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a 
rukavice. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Místa 
nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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