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_____________________________________________________________________________________________________________ 

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky, 

které jdou 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 jeho povinnosti být pečlivý. 

V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá starý svou 

platnost.                  05/13 BWA/BWI SF/KD/KK/VM 

 

ASOLIN-WS          výr. č.: 2 01246 
Fasádní impregnace 
 
 

Vlastnosti: 

 hotový přímo k použití 

 obsahuje rozpouštědla 

 hydrofobizující účinek 

 odpuzuje vodu 

 vysoká penetrační schopnost 

 po zaschnutí nelepí 

 odolný vůči alkáliím a UV-záření 

 netvoří film 

 

Oblasti použití:  

Ke spolehlivé a hospodárné ochraně před vlhkostí/ 

impregnace fasád nebo silně nakloněných ploch v 

exteriéru. 

Použitelný také na mírně vlhké povrchy.  

 

Technické údaje:  

 

Báze:   oligomerní siloxan  

Barva:    čirá 

Hustota:   cca 0,78 g/ml 

Teplota při zpracování/ 

teplota podkladu:  +5 °C až +30 °C 

Čištění: pracovní nářadí ihned po 

použití očistit AQUAFIN-

Reinigerem 

Spotřeba:   mezi 100–1000 ml/m
2 

např.
    

beton cca 250-500 ml/m
2
 

  omítka cca 500-800 ml/m
2
 

  pórobeton 500–1 000 ml/m
2
 

Ke stanovení spotřeby materiálu a jeho účinnosti se 

doporučuje provést předem zkušební aplikaci. 

Dodávané balení:  nádoby po 5, 10 a 25 l 

Skladování: v suchu a chladnu, min. 24 

měsíců v uzavřeném 

originálním obalu, po 

otevření ihned spotřebovat 

Podklad:  

Jako podklad se hodí cihelné zdivo a zdivo z 

vápenopískových cihel, beton, pórobeton, minerální 

omítky a minerální barvy. U přírodního kamene nejprve 

provést zkušební aplikaci. Impregnovaný podklad může 

být mírně vlhký, musí však být únosný, s otevřenými 

póry a zbavený separačních látek, jako jsou např. olej, 

tuk nebo nečistoty. 

 

Zpracování: 

ASOLIN-WS se aplikuje neředěný na ošetřovaný 

podklad nástřikem, natíráním nebo poléváním 

minimálně ve dvou pracovních krocích metodou “mokré 

do mokrého”. Aby nezůstávaly stopy, doporučujeme 

nanášet zdola nahoru. Na silně nasákavé podklady 

ASOLIN-WS nanášet až do nasycení. 

 

Upozornění: 

 Je nutné zajistit, aby se za hydrofobizovanou oblast 

nedostala žádná voda nebo v ní rozpuštěné látky. 

 Lze očekávat zvýšení intenzity barvy ošetřovaného 

podkladu, proto doporučujeme předem provést 

zkušební aplikaci. 

 ASOLIN-WS se nemá aplikovat na poklady 

obsahující škodlivé soli. 

 ASOLIN-WS se nemá aplikovat na stavební 

materiály, které jsou citlivé na rozpouštědla, např.  

bitumen, polystyren atd. 

 Neošetřované plochy chránit před působením 

ASOLINu-WS. Sousedící plochy a stavební části, 

které nemají přijít do kontaktu s materiálem, např. 

dveře, okna, skleněné plochy apod. a také rostliny, 

mají být přikryté a chráněné. 

 Čerstvě naimpregnované plochy chránit až do 

uschnutí (cca 6 hodin) před deštěm. 

Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu 

dle ES! 


