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HYDROFUGE INCOLORE 

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopln ění některých 
zákonů, v platném zn ění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadav ky na 

vybrané stavební výrobky, ve zn ění nařízení vlády č.312/2005 Sb. 

 

Popis:  

Povrchová hydrofobní úprava nenatřených fasádních materiálů. Transparentní nátěr pro dodatečnou hydrofobizaci 
povrchů (beton, kámen, cihly, fasády apod.) na bázi polysiloxanových pryskyřic ve fázi rozpouštědla. Zvýrazňuje strukturu 
a kresbu podkladu, zvyšuje jeho vodoodpudivost a zpevňuje jej. Účinně zabraňuje pronikání dešťové vody do podkladů 
(působí na principu perlivého efektu). 
 
Složení:  

Bezbarvý přípravek na bázi siloxanových pryskyřic pro dodatečnou vodoodpudivou ochranu mnoha stavebních materiálů 
a podkladů, který zároveň výrazně omezuje usazování prachu a nečistot. 
 
Odstín: 
Bezbarvý 
 
Použití:  

• Povrchová hydrofobní úprava nenatřených fasádních materiálů 
• Dodatečná vodoodpudivá ochrana mnoha stavebních materiálů a podkladů 
• Impregnace betonových podkladů 

 
Podklad a jeho p říprava: 
Savé podklady na bázi hydraulických pojiv, veškeré druhy nenatřeného zdiva, kámen apod.. Podklad musí být suchý, 
soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky 
starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi 
hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálý (28dní). 
V případě jakýchkoliv nejasností se poraďte se s námi. 
Hydrofuge Incolore neaplikujte na sádru a jiné a fasádní stavební materiály na bázi sádry, dále na dřevo, kovy a 
podlahy. 
 

 
Aplikace, zpracování: 
Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku s úpravou proti odkapávání (velmi řídká kapalina) nebo pomocí 
rozprašovače. Nanášení musí být prováděno stejnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. 
Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod 
+5°C a přesáhnout +30°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%. Před použitím důkladně 
promíchejte. Neředit, připravený k použití. 

Naneste 1 až 2 vrstvy p řípravku Hydrofuge Incolore v závislosti na charakte ru, poréznosti a savosti ošet řovaných 
podklad ů, postupujte odspodu a natírejte (aplikujte) až do nasycení podkladu. 
 
Vydatnost: 
2 až 8m2/l 
V závislosti na povaze a především savosti podkladů (uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientační – doporučujeme provést 
zkoušku savosti/ spotřeby na daném reálném podkladu) 
 

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE FÁZI 
ROZPOUŠTĚDLA 
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Technické údaje:  

Měrná hmotnost: 0,79kg/l 
Zážehový bod: 38°C v uzavřené nádobě 
Vzhled filmu: Přípravek nevytváří film, zachovává původní vzhled podkladu. 
 
Čišt ění a údržba pracovních pom ůcek:  

Lakový benzín 

Hygiena a bezpe čnost práce:  

Výrobek Hydrofuge Incolore (přípravek) je dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako 
R10 hořlavý a R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. S23 
Nevdechujte páry (aerosoly). S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích 
orgánů. S51 Používejte v pouze dobře větratelných prostorách. S62 V případě požití nevyvolávejte zvracení – okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický nebo bezpečnostní list. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte 
ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání také ochranné brýle nebo obličejový štít).  
 
První pomoc:  

S62 V případě požití nevyvolávejte zvracení – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický nebo 
bezpečnostní list. 

Balení a skladování:  
 

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním 
zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data 
výroby v původním neotevřeném obalu. Výrobek nesmí zmrznout.  
 

Balení: 5l a 20l 

Upozorn ění:  
 

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C. 
 

Výrobce neru čí za škody zp ůsobené výrobkem p ři jeho nevhodném použití.  

 

Likvidace obal ů:  
 

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění 
s firmou EKOBRNO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno dne: 20.3.2019 


