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Sopro FAD 712
FassadenDicht
Homlokzati impregnáló

Víztaszító, egykomponensû építôipari felületszigetelô anyag homlokzat
csapódó esô elleni védelmére.

n Vízpára áthatolását lehetôvé teszi

n Véd szennyezôdés és átnedvesedés ellen

n Felhordható szórással, hengerléssel vagy mázolással

Homlokzat és  nagy hajlásszögû egyéb felület nedvesség elleni védelmére. A következô ásványi 
építôanyag vízzáróvá tételére: beton, szervetlen vakolat, rostcement, mészhomok tégla, égetett
agyagtégla falazat, terméskô és mûkô, porózus beton, ásványi alapú festékbevonat. 
Nem alkalmas gipszre, mûgyanta festékre és mûgyanta vakolatra.

+5oC és +30oC között dolgozható be.

Kb. 2-3 óra

23oC-os szobahômérsékletû és 50%-os relatív páratartalmú szokványos környezetre vonatkoznak.

Beton: kb. 0,1-0,5 l/m2

Ásványi aljazat: kb. 0,5-1,2 l/m2

A felhasználási mennyiség az aljazat jellemzôitôl függ, és csak próbával határozható meg.

Bárányszôr henger, levegômentes (airless) szórópisztoly.
A szerszámot használata után benzinnel, általános hígítóval vagy oldószerrel kell megtisztogatni.

+30oC alatt tárolva, és a csomagolódobozt állandóan zárva tartva kb. 12 hónapig tárolható.

25 literes kaniszter, 6 literes kaniszter, 1 literes doboz (1 kartondobozban 6 darab)

Felhasználási terület

Bedolgozási hômérséklet

Nyitott idô

Idôadatok

Anyagszükséglet

Szerszámok
Szerszámok tisztítása

Tárolás

Kiszerelés



A Sopro FassadenDicht felhasználásra kész víztaszító és átlátszó építôanyag védô szer, amely
oligomer sziloxánból áll.

A Sopro FassadenDicht felhordható mázolással, hengerléssel és szórással is. Igen mélyen behatol az
aljazat felületébe, igen jó lúgálló, és megszáradása után a vele kezelt aljazat nem marad ragadós.

A Sopro FassadenDicht biztos és tartamos védelmet biztosít nedvesség ellen, és megakadályozza a
homlokzat gyors elszennyezôdését. A vízpára kipárolgása során nem jelent akadályt.

Az aljazatnak szilárdnak, alaktartónak kell lennie, és nem tartalmazhat felületi tapadásgátló anyagot
(mint például: kilazult felületrészek, por, korom és szennyezôdés).

A felületi mészkivirágzást, sót, algát, mohát és festékmaradványt szakszerûen el kell távolítani. Szük-
ség esetén az aljazat magasnyomású eszközzel tisztítandó meg.

0,3 mm-nél nagyobb szélességû repedést ki kell javítani. Az olyan felületet, amit nem kell impregná-
lószerrel bevonni, mint például fa, üveg, fém vagy növények, a szórással történô felhordás során vé-
dendôk. Éppúgy védelemben kell részesíteni az oldószerre érzékeny anyagokat, mint például disz-
perziós festék, bitumen, lakk, gittelt fuga, mûanyag.

Szilikonkaucsuk, poliszulfid (thiokol) vagy poliuretán alapú rugalmas fugázóanyag az impregnáló
szerrel felületileg érintkezve megtapad, az oldószer eltávozása után azonban az eredeti állapotába
jut vissza.

A Sopro FassadenDicht anyagot mázolással, hengerléssel vagy kisnyomású felszórással kell felhorda-
ni, ügyelve arra, hogy a felület kellôen átnedvesedjen. A szórófej fúvókája kb. 10-20 cm-re legyen a
kezelt felülettôl, és a szórópisztolyt mindaddig egy helyre kell irányítani, amíg a felület az impregná-
lószert beszívja, és akkor kell vele tovább haladni, ha több anyagot már nem képes felvenni, és mint-
egy 30-50 cm-re lefut.
A szórópisztoly használatakor ügyelni kell arra, hogy a szomszédos felülettel kellô átfedést biztosít-
sunk. Másodszori felhordása "nedveset-nedvesre" eljárással általában kielégítônek bizonyul.

Az impregnálást lehetôleg egyhuzamban kell végezni, a munkát megszakítani nem szabad, és külö-
nösen a hálós repedést kell alaposan lekezelni.

A termék tartalma:
alifás/aromás szénhidrogén keverék 

Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerint
veszélyjelzése: Xn  egészségre ártalmas

Kockázati tényezôk:
R 10 Tûzveszélyes
R 65 Egészségre ártalmas, lenyelésekor tüdôkárosodást okozhat.

Biztonsági elôírás:
S 2 Gyerekektôl távol tartandó
S 23 Füstjét, gázát, páráját, szárazködét (aerosol) nem szabad belélegezni
S 46 Lenyelésekor azonnal orvoshoz fordulni és a csomagolócímkét vagy adatlapját az 

orvosnak megmutatni.
S 51 Csak jól szellôzött helyiségben szabad használni
S 56 Az anyagot és csomagolóedényét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

Szállítási elôírás:
GGVS/GGVE: 3. osztály
Számjel: 31 c
UN-azonosítószám: 1993

a

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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