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_____________________________________________________________________________________________________________ 
Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad 
rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí 
písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od povinnosti být pečlivý. V případě pochybností 
založte zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.    
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ASOLIN-SFC45          výr. č.: 2 01247 
Hydrofobizační krém na fasády s hloubkovým a dlouhodobým účinkem 
 
 

Vlastnosti: 

• hotový k přímému použití 

• velmi silný hydrofobizační účinek 

• optimální penetrační schopnost 

• po zaschnutí nelepí 

• propustný pro vodní páry 

• zvyšuje odolnost fasády proti agresivním látkám 

• vysoce odolný vůči mrazu a posypovým solím 

• aplikovatelný nástřikem, válečkem nebo 

nastěrkováním 

• obzvláště čistá aplikace téměř beze ztrát  

• životnost v závislosti na podmínkách 6–12 let 

 

Oblasti použití:  

ASOLIN-SFC45 se používá k hydrofobizaci a impregnaci 

svislých ploch příp. ploch s velkým sklonem/nad hlavou. 

Vhodnými podklady jsou cihelné zdivo, kabřinec, přírodní 

nebo umělý kámen, minerální omítky a beton. 

K zesíťování materiálu dochází uvnitř struktury podkladu, 

čímž vznikne hloubkově působící vodoodpudivá zábrana.  

 

Technické údaje:  

Báze: silanový krém  

Barva: starobílá (po zaschnutí 

transparentní) 

Hustota: cca 0,84 kg/l 

Konzistence:  krémová, pastózní 

Spotřeba:  podle podkladu cca 0,1-0,2 l/m2 

Teplota podkladu/ 

teplota při zpracování:    +5 °C až +35 °C  

Čištění: v čerstvém stavu vodou 

Dodávané balení: 2,5l a 10l nádoby 

Skladování: chraňte před mrazem, 12 

měsíců v uzavřeném originálním 

obalu, po otevření ihned 

spotřebujte  

Podklad:  

Impregnovaný podklad musí být pevný, suchý, únosný, s 

otevřenými póry, čistý a zbavený separačních látek, jako 

jsou např. olej, tuk, mech, řasy či jiné nečistoty. 

V každém případě je potřeba provést odborně posouzení 

a přípravu podkladu. Zajistěte, aby se žádná voda a v ní 

rozpuštěné látky nedostaly za hydrofobizovanou oblast. 

 

Zpracování: 

ASOLIN-SFC45 se nanáší vhodným stříkacím přístrojem 

(např. typu airless), štětcem, štětkou nebo válečkem 

s potahem z jehněčí kůže. Materiál se nanese 

v požadované tloušťce tak, aby vytvořil rovnoměrný bílý 

povlak. Ten se během cca 10 až 30 minut vsákne do 

podkladu a změní se v čirý gel. Tento proces se zcela 

dokončí v průběhu několika hodin v závislosti na 

povětrnostních podmínkách. Podle konkrétního 

impregnovaného podkladu může aplikace ASOLINu-

SFC45 vést k mírnému či intenzivnějšímu prohloubení 

původní barvy podkladu, což odezní za kratší či delší 

dobu. Doporučujeme předem provést zkušební aplikaci. 

 

Upozornění: 

• Neošetřované plochy chraňte před působením 

ASOLINu-SFC45. 

• Pokud je ASOLIN-SFC45 aplikován na již 

hydrofobizované plochy, doporučujeme provést 

předem zkušební aplikaci, aby se vyloučila případná 

zkřížená reakce s hydrofobizačním prostředkem. 

• Přilehlé plochy a stavební části, které nemají přijít do 

kontaktu s ASOLINem-SFC45, např. dveře, okna, 

skleněné plochy a rostliny, je potřeba přikrýt a 

ochránit. 

• Neaplikujte ASOLIN-SFC45 za deště nebo pokud se 

brzy očekávají přeháňky. 

 

Dodržujte pokyny v Bezpečnostním listu dle směrnic 

ES! 


