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ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Víztaszító hatású, átlátszó, kissé sárgás
színû impregnáló folyadék, amely lé-
nyegében szilikon gyanta szerves oldó-
szeres oldata,

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Elsôsorban csapadékvíz közvetlen ha-
tásának kitett épülethomlokzatok, mû-
kô-, beton, vakolatrétegek, belsô fal-
szerkezetek, továbbá mettlachi. klin-
kertégla, mészkô, mész vagy mészce-
ment festék stb., burkolatok víztaszító
(hidrofobizáló) felületkezelésére alkal-
mas, A Szilikofób W-190 a felületre jut-
tatva igen vékony, de összefüggô, 2-5
mikron vastagságú víztaszító bevonatot
képez a hajszálcsövek belsô falain, a
hajszálrepedésekben és az építôanyag-
szemcsék felületén, de ezáltal a felület
eredeti megjelenését, valamint épületfi-
zikai jellemzôit nem változtatja meg, így
pl. a vakolatréteg továbbra is megôrzi
az eredeti lég- és vízpára áteresztô ké-
pességét, tehát a páradiffúziós folya-
matot hátrányosan nem befolyásolja;
optimalizált hatóanyagtartalma követ-
keztében az építôanyag pórusai és ka-
pillárisai nem tömôdnek el. A falba került
víz az impregnálás ellenére is könnyen
eltávozhat. Elônyösen csökkenti viszont
az alap vízfelvételét, ami a nagy porozi-
tású vakolatrétegek fagyállóságát nö-
veli, ezáltal csökkenti a légköri tényezôk
hatására bekövetkezô korróziós káro-
sodást, egyben öntisztító jelleget is köl-
csönöz, mert a csapadékvíz mintegy
végig öblíti a felületet, így a hidrofób fe-
lületen a szennyezôdés kevésbé tapad
meg, Az igen vékony filmréteg idôjárás-
állósága rendkívül jó, és a napsugárzás
roncsoló hatására gyakorlatilag nem ér-
zékeny, Tartósságát legalább 5 évig
megôrzi (kültéri igénybevétel mellett), A
Szilikofób W-190 alkalmazható gyakor-
latilag valamennyi nedvszívó ásványi
anyag hidrofobizálására, így pl.: vakolat,
beton, azbesztcement. gázbeton, ter-
mészetes kô, téglafal stb., Impregná-

lásra a függôleges vagy legalábbis erô-
sen dôlt felületek alkalmasak.

A hidrofobizált réteg víznyomásnak
nem áll ellen, ezért vízszigetelések pót-
lására nem alkalmas.

Nem alkalmazható a Szilikofób W-190
mûanyagokra, mûanyag diszperziós
festékekre, mûgyanta kötôanyagú fes-
tékekre, valamint rendszeres mechani-
kai (koptató) igénybevételnek kitett fe-
lületeken,

MÛSZAKI JELLEMZÔK

Szilárdanyag-tartalom 5+/-0,5%

Sûrûség 0,803 g/cm3

PH semleges

Szín átlátszó, kissé sárgás

Átfesthetôség max, 1 óra

Tapadószilárdság min, 0.2 Mpa

ANYAGSZÜKSÉGLET

Vakolt homlokzat esetén

Amennyiben a homlokzat erôsen
szennyezett, elôzôleg tisztítani kell. A
homlokzat az impregnálás elôtt mész-
festéssel javítható, A szilikon impregná-
lással a mészfestés élettartama jelentô-
sen megnövelhetô, 0,3 mm-nél széle-
sebb repedéseket azonban elôzetesen
ki kell javítani. A vakolatban lévô hajszál-
repedések a kezelés során hidrofóbizá-
lódnak, elôzetes megszüntetésük
szükségtelen. A Szilikofób W-190 fel-
használás kétszeri felhordás esetén kb.
0,5-0,8 I/m2. Ennél a mennyiségnél az
impregnálás mélysége 5-7 mm.

Beton homlokzatok esetén

A betonfelületek impregnálását általá-
ban az teszi szükségessé, hogy az idô-
járás hatására ezek a felületek erôsen
szennyezôdnek. A legtöbb esetben a
betonfelület impregnálását ezért cél-
szerû összekötni pl. felületjavítással és
tisztítással. Meleg vízzel vagy gôzsugár-
ral tisztítva eltávolítható a porlerakódás

Szilikofób W-190
Víztaszító hatású (hidrofobizáló) felületi impregnáló anyag
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és néha az olajos foltok is. Makacs olaj-
szennyezôdésnél és mészkirakódásnál
jó eredmény érhetô el a beton savazá-
sával. Mindkét tisztítási eljárás esetén a
homlokzat kiszáradása után kell a szili-
kon impregnálást elvégezni. Az impreg-
náló anyagszükséglet 0,3–45 I/m2.
Amennyiben a homlokzat festésére is
sor kerül. az impregnálást a festék fel-
hordása elôtt kell elvégezni. Az így létre-
hozott szilikon alapozás javítja a festék-
bevonat tapodását és tartósságát.

Azbesztcement esetén

Azbesztcement esetében is ajánlatos
szilikon impregnálás alkalmazása az
idôjárás okozta káros hatások ellen. Mi-
vel az anyag kevéssé szívóképes, az
impregnálóanyag szükséglet csak 0,1-
0,25 I/m2. Az impregnálás után a felület
festhetô.

Gázbeton homlokzatok esetén

Ez az építôanyag rendkívül nedvszívó.
Ahhoz, hogy a gázbeton megôrizze jó
hôszigetelô képességét. elengedhetet-
len a nedvesség elleni védelem. Az
impregnálóanyag szükséglet 0,8-1,2
I/m2. Az impregnált gáz betonra disz-
perziós festék vagy mûanyag vakolat is
felhordható.

Terméskô homlokzatok esetén

A terméskövek védelme esô ellen egy-
részt azért szükséges, hogy védjük a
szennyezôdéstôl és a mohásodástól,
másrészt. hogy védjük az agresszív esô-
víz okozta bomlástóI. Sok esetben mû-
emlékeinken a terméskövek mállása már
olyan elôrehaladott, hogy az impregnálás
elôtt kovasavészter bázisú anyaggal kô-
szilárdítás szükséges. Tisztítás után,
amelyhez meleg vizes vagy gôzsugár-
tisztítást ajánlunk, ill. esetleg kôszilárdítás
után Szilikofób W-190 impregnálást kell
végezni. Az impregnálóanyag szükséglet
a kô szívóképességétôl függôen 0,15-1 I/m2

között van. Az impregnálás elôtt a ha-
barcsfugákat gondosan át kell vizsgálni
és a hibákat ki kell javítani.

Téglafal homlokzat esetén

A Szilikofób W- 190 jelentôs alkalmazási
területe a natúr téglafal homlokzatok
védelme, ahol a habarcsfugák igen sok
nedvességet tudnak felszívni. Itt megje-
lennek az átnedvesedések, sókivirág-
zások. Mivel a legtöbb esetben a fugák-
ban repedések is találhatók, szükséges
a fugahálózat átvizsgálása és kijavítása
is. Impregnálás elôtt a sókivirágzásokat
vegyi (savas) vagy mechanikus úton el
kell távolítani. (A sóval töltött kapillárisok
és pórusok nem tudják felszívni az imp-
regnáló anyagot és így nem lesznek
víztaszítók.) A fal szívóképességétôl
függôen kétszeri. telítést biztosító fel-
hordáshoz 0,4-0,8 I/m2 impregnáló
anyag szükséges. Amint azt a gyakorla-
ti tapasztalatok mutatják, egy jó
Szilikofób W-190 impregnálás olyan ha-
tékony, hogy a fal az idôjárás hatásának
kitett felületen is mindig száraz marad.

FELHASZNÁLÁS

Próbafelület készítése

Az impregnálás elvégzése elôtt ajánla-
tos a kezelendô felület egy részén pró-
bafelhordást végezni. Ezen a mintafelü-
leten, amely kb. 2-3 m2. az egész felü-
letre meghatározható az impregnáló-
szer-szükséglet. Itt vizsgálható az imp-
regnálás hatékonysága és megállapít-
ható, hogy az impregnálás nem okoz-e
a felületen elfogadhatatlan színárnyalat
változást.

Takarással védendô felületek

Az ablakokat és az ajtókat célszerû fóli-
ával letakarni, mivel a felhordás folya-
mán az impregnálóanyag az ablak-
üvegre kerülhet és ez megnehezíti az
ablak tisztítását. Az. ablakok fakereteire
került szilikon a késôbbi lakkozás során
zavaró hatást válthat ki. A közelben ta-
lálható mûanyag tárgyakat is védeni
kell, mivel az oldószer azokat is megtá-
madhatja.



Idôjárási feltételek

Az impregnálást követôen a felületet 5-6
órán át csapadékvíz nem érheti. A kí-
vánt impregnálási mélység elérése ér-
dekében impregnáláskor a falnak lég-
száraznak kell lennie.

Impregnálás (szórás)

Ahhoz, hogy az impregnálóréteg
egyenletes és telített legyen, a szórást
úgynevezett airless berendezéssel vagy
normál kerti permetezôvel ajánlatos vé-
gezni. Vigyázni kell arra, hogy a beren-
dezés tömítései és csöve oldószerálló
legyen. Legjobb, ha a felhordást a lehe-
tô legkisebb szórónyomással és nagy
cseppképzôdéssel végezzük. A felület-
re annyit kell felszórni, hogy az
impregnálóanyag 30-40 cm-es felszó-
rási felületen lefolyjon, ekkor vezethetjük
a szórófejet lassan tovább. Azáltal, hogy
az impregnáló oldat az építôanyaggal
hosszabban érintkezik, jó impregnálási
mélységet érhetünk el. Az impregnálást
az északi homlokzaton célszerû még
egyszer megismételni. A második réteg
felhordása akkor végezhetô, amikor az
elsô már nem fénylik. Lehetséges az im-
pregnálóanyag felhordása ecsettel vagy
hengerrel is. Ez a munkamód költsége-
sebb és a tapasztalat szerint több hibát
eredményez (túl kevés vagy egyenetlen
a felhordás) mint a szórás. Kis felülete-
ken vagy olyan homlokzatokon azon-
ban, ahol nagy felületû nyílászárók van-
nak, nem célszerû szóróberendezéssel
dolgozni.

A munka megszakítása

Mivel az impregnált felület elég gyorsan
szárad, a frissen kezelt felület a még
nem impregnálttól esetleg nem, vagy
nem megfelelô biztonsággal különböz-
tethetô meg. Ajánlatos ezért az impreg-
nálást egy homlokzati szakaszon mun-
kamegszakítás nélkül, folyamatosan
végezni.

A munkaberendezések tisztítása

A berendezéseket használat után – fi-
gyelemmel a tûz- és egészségvédelmi
elôírásokra – oldószerrel kell megtisztí-
tani (lakkbenzin).

Utómunkálatok. utómosás

Amennyiben a Szilikofób W-190 ablak-
üvegekre vagy ablakkeretekre került,
még száradása elôtt feltétlenül el kell tá-
volítani.

Egyes esetekben, nagyon tömör, nem
szívó építôanyagoknál pl. mozaik hom-
lokzatoknál, amelyeknél a fugák miatt
kell impregnálni, vagy mosott betonnál,
márványnál stb. – az elszürkülés veszé-
lye miatt – ajánlatos oldószeres után-
mosással a nem szívóképes építô-
anyag felületén a szilikon réteg keletke-
zését megakadályozni.
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EGÉSZSÉG- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM

A Szilikofób W-190 tûz- és robbanás-
veszélyes anyag. 

Tûzveszélyességi fokozat: II.

Munkavégzés közben dohányzás és
nyílt láng használata tilos! Szóráskor vé-
dôálarc és védôkesztyû használata kö-
telezô! A bôrfelületrôl szappanos vízzel
azonnal mossuk le, majd a bôrt zsíros
krémmel kenjük be. Szembe jutása
esetén azonnal bô vízzel ki kell öblíteni!

Veszélyesség szerinti besorolás:

R 10 Kevésbé tûzveszélyes.

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen
anyagnak a légutakba beszívása)
esetén tüdôkárosodást okozhat.

Az egészséget nem veszélyeztetô
munkavégzés feltételei:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S 23 A keletkezô gôzt nem szabad be-
lélegezni.

S 24 A bôrrel való érintkezés kerülendô.

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvos-
hoz kell fordulni, az edényt/cso-
magolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni.

A kiürült csomagolóanyag ital ill. ételek
tárolására kitisztítva sem használható!

A készítmény feleslegessé, vagy fel-
használásra alkalmatlanná vált maradé-
kai és a csomagolóanyag a veszélyes
hulladékokra vonatkozó elôírásoknak
megfelelôen kezelendô.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

Tárolás

Az érvényben lévô tûzrendészeti elôírá-
sok betartásával hûvös, száraz, fedett
helyen.

Szavatossági idô

Eredeti jól zárt göngyölegében a gyár-
tás idôpontjától számítva 12 hónap.

Szállítás

Szállítási szempontból veszélyes áru. 
F ADR: 3. osztály 5c (3.sz. veszélyessé-
gi I bárcával).

CSOMAGOLÁS

4, 8 és 40 kg-os egységekben, mûanyag
kannában.

SZILIKOFÓB
W-190

ártalmas,
kb. 9% hidrogénezett nehézbenzint tartalmaz

Xn


