
 
 
 
 
 
Rozpouštědlová impregnace přírodního a umělého kamene na bázi oligomerních 
siloxanů. 
 
POPIS: 
SILOXAN W 290 je vhodný pro hydroizolaci minerálních 
stavebních materiálů všeho druhu, jako jsou přírodní a 
umělé kameny, beton, porobeton, vápenopískové cihly, 
cihlové zdivo, neglazovaná keramika, vláknitý cement, 
minerální omítky a minerální barvy. 
Zlepšuje tepelně-izolační vlastnosti ošetřeného materiálu 
až o 7%. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Všechny savé povrchy odolné vůči rozpouštědlům.  
 
VLASTNOSTI: 
Složení: alifatické, nízce aromatické uhlovodíky, 
oligomerní polysiloxany 
Hustota: 0,78 g/cm3 

Obsah oligomerních siloxanů: cca 6,7 
Hořlavá kapalina! 
  
BALENÍ:  
Kanystr 1l, 5l, 10l a 30l 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře 
větraném místě při teplotě od -10°C do +30°C. Chraňte 
před přímým slunečním zářením.  
Skladovatelnost nejméně 9 měsíců od data výroby. 
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je 
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku 
účinnosti. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Povrch musí být čistý, suchý a savý.  
Produkt se nanáší na stavební materiál stříkáním, 
štětcem nebo u malých dílů ponořením. 
Aplikace by měla být prováděna nejméně ve dvou 
pracovních krocích, vždy rovnoměrně do nasycení 
povrchu, ještě „mokré na mokré“. 
Efektivní odpuzování vody lze dosáhnout pouze tehdy, 
je-li povrch skutečně nasycený. 
Spotřeba závisí na savosti povrchu a podle zkušeností 
je mezi 100 a 1000 ml na metr čtvereční. 
V extrémních případech však lze tuto hodnotu překročit. 
Pro přesné stanovení spotřeby proveďte zkušební 
vzorky na několika místech plochy, kterou chcete 
ošetřit.  
V případě odlišně savých podkladů (muschelkalk) může 
dojít k lokálnímu zvýraznění kresby (skvrnitý efekt) na 
extrémně nesavých částech povrchu. Tyto skvrny je 
možné začerstva odstranit z povrchu hadříkem 
namočeným v rozpouštědle. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti povrchu 100 až 1000 g / m2. 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a nebezpečný 
při vdechnutí dle Nařízení EP a Rady (ES) č.272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). 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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