Ґрунтовка гідрофобізатор для мінеральних поверхонь
«Новапласт Н-17»
ВЛАСТИВОСТІ:








знижує водопоглинання
відмінна гідрофобність
запобігає забрудненню поверхонь
сприяє боротьбі з вапняно-соляними відкладеннями «висолами»
збільшує довговічність матеріалу
екологічно чиста
термін гідрофобного ефекту від 10 років в залежності від умов експлуатації та якості
виконання робіт

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Ґрунтовка гідрофобізатор «Новапласт Н-17»
призначена для надання облицювальній,
керамічній(клінкерній) та силікатній цеглі, природньому піщанику та каменю, азбоцементу,
бетону( в тому числі тротуарній плитці), мінеральній штукатурці високоякісних
водовідштовхувальних властивостей( гідрофобність). Застосовується як водо відштовхуюча
ґрунтовка для силікономістких емульсійних фарб та штукатурок.
Ґрунтовка зменшує капілярну абсорбцію будівельних матеріалів, в які вона проникає, але не
блокує пори та капіляри, тому що вона не впливає на здатність будівельних матеріалів
«дихати».
Використовується в комплексі робіт по гідроізоляції фундаментів. Для зовнішніх та внутрішніх
робіт.
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ:
Поверхню, яка призначена для ґрунтування, необхідно очистити від бруду, пилу, жиру, мастил,
висолів, фарби, залишків шпаклівки та цементу. Тріщини, слабкі та пухлі місця необхідно
видалити та заздалегідь відновити ремонтними розчинами.
Ґрунтовку наносять на суху поверхню валиком, щіткою(малярною) до моменту, коли поверхня
припинить поглинати ґрунтовку( не допускати потьоків). Рекомендується нанесення двох шарів
ґрунтовки «мокре на мокре».
Роботи по гідроізоляції проводити при температурі не менше +5°С.
Перед використанням ґрунтовку – гідрофобізатор необхідно ретельно перемішати.
Як під час проведення робіт так і після їх закінчення, поверхню, що обробляється, слід
захищати від дії вологи, опадів, прямого сонячного проміння протягом 24 годин.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ:
Склад: розчин силан/силоксанової емульсії.
Колір: молочний(при висиханні прозорий).
Температура виконання робіт: від +10°С до +30°С.
Витрати: 0,3-0,7л/м2 в залежності від водопоглинання поверхні;
Температура експлуатації:від -30°С до +70°С.

Повний ефект гідрофобності: через 4 тижні після нанесення.
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
Обробку слід проводити при відкритих вікнах, застосовуючи захисні окуляри, рукавиці та
захисний одяг. При потраплянні на шкіру, в очі чи в рот, необхідно ретельно промити водою та
за необхідністю звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.
ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
У фірмовій герметичній упаковці при
виготовлення, зазначеної на упаковці.

температурі не нижче

+5 °С -12 місяців від дати

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.
www.novaplast.ua

