TECHNICKÝ LIST
HMK S 33 Silikonová impregnace
POPIS: HMK S 33 je impregnační přípravek na bázi silikonu, určený pro okamžité použití, s obsahem
účinných látek > 5%. Chrání proti vlhkosti, výkvětům, vodním řasám a mechu. Přípravek HMK S 33 je
vhodný pro hydrofobní impregnaci savých fasád, zdí a podlahových ploch z přírodního kamene, betonu,
cihel, zvoniček apod. Difuze par kamene je omezena pouze nepodstatně.
VLASTNOSTI: přípravek HMK S 33 působí odpudivě vůči vodě a nečistotám. Prodyšnost a propustnost
vodních par není snížena vůbec nebo pouze málo. Riziko znečištění ploch je podstatně nižší. Barevný
odstín kamene se nezmění vůbec nebo pouze nevýznamně. Přípravek HMK S 33 proniká hluboko do
podkladu a působí hydrofobně okamžitě po odpaření rozpouštědla.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK S 33 je vhodný pro všechny dobře savé přírodní a umělé kameny jako je
např. broušený nebo pískem tryskaný mramor, vápenec, travertin, solnhofenský vápenec, broušená,
opalovaná nebo písek tryskaná žula, cihly, zvonivky, terrakotta apod.
PODKLAD: podklad by měl být suchý (zbytková vlhkost cca. 4 až 6%), čistý a savý. Případné trhliny předem
vyspravte. Drobné trhlinky do cca. 0,2 mm přípravek překryje. Pokud bude plochu před impregnací nutno
očistit, pak se použijí speciální HMK čističe na kameny. Čím více přípravku HMK S 33 kámen nasaje, tím
lepší je jeho odpudivost vůči vodě a nečistotám. Před ošetřením podlahových krytin vypněte případné
podlahové topení. Obklad musí být přirozeně chladný!
POUŽITÍ: přípravek HMK S 33 nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce, rozstřikovacího
přístroje nebo pěnového válečku. U silně savých ploch postup případně zopakujte. Zpracování by se mělo
provádět při teplotě + 12°C až + 25°C.
VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu zhruba 3–10 m²/l.
SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.
BEZPEČNOST: při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo nutno používat vhodný
dýchací přístroj. Před použitím přípravku HMK S 33 odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout
rozpouštědlem). Aktivní silikonová látka, která po nanesení zbude, je zdravotně nezávadná.

BALENÍ
01 l láhve z bílého plechu:
12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
05 l kanystr z bílého plechu:
02 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l kanystr z bílého plechu:
01 ks volně ložené
(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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