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ESCO-FLUAT                   výr. č. : 2 04146 

Roztok k imobilizaci solí 

 

 

Vlastnosti: 

 koncentrát 

 k přeměně škodlivých solí 

 brání působení solí v ještě čerstvé sanační omítce 

 neobsahuje rozpouštědla 

 

 

Oblasti použití: 

ESCO-FLUAT se používá při sanaci prosoleného zdiva 

k přeměně chloridů a síranů na sloučeniny, které jsou 

nerozpustné resp. těžko rozpustné ve vodě.  

ESCO-FLUAT se aplikuje jako doplňkové opatření pod 

sanační omítky THERMOPAL.  

 

 

Technické údaje: 

Báze: vodný roztok hexafluorokřemičitanu 

Spotřeba: při ošetření ve 2 prac. krocích  

cca 0,4-0,5 kg/m
2
 

Dodávané balení: nádoby po 1, 10 a 25 kg 

Skladování: v suchu a chladnu, chraňte před 

mrazem, 24 měsíců v originálním 

uzavřeném obalu, po otevření ihned 

spotřebujte 

 

 

Podklad: 

Podklad musí být únosný, zbavený látek, které snižují 

přilnavost, jako jsou např. odbedňovací prostředky, 

prach či jiné vrstvy. Staré omítky a nátěry se odstraní 

min. 80 cm nad napadenou oblast. Drolivé spáry ve 

zdivu se vyškrabou do hloubky cca 2 cm. Zdivo a spáry 

se důkladně očistí ocelovým kartáčem.  

Zpracování: 

ESCO-FLUAT se aplikuje nátěrem v 1 či 2 vrstvách na 

obnažené zdivo až do nasycení (podle stupně napadení 

solemi a nasákavosti podkladu). 

Jednorázové napuštění: 

1 obj. díl ESCO-FLUATu + 1 obj. díl vody 

Napuštění ve dvou krocích: 

1. ošetření: 1 obj. díl ESCO-FLUATu + 2 obj. díly vody 

2. ošetření: 1 obj. díl ESCO-FLUATu + 1 obj. díl vody 

Mezi prvním a druhým nátěrem by měla být nejméně 

7hod. technologická přestávka. Přibližně 24 hodin po 

posledním ošetření plochy ještě jednou očistěte 

nasucho kartáčem nebo koštětem. 

 

Upozornění: 

 Při zpracování v žádném případě nepoužívejte 

kovové nádoby či nástroje. 

 Měřením vnitřního ovzduší dle BIA 7512 bylo 

prokázáno, že přípravek neuvolňuje žádné zdraví 

škodlivé látky. Pokud se ESCO-FLUAT aplikuje na 

velmi rozsáhlé plochy, doporučujeme místnosti 

větrat až do nanesení sanační omítky. 

 Bezprostředně po použití omyjte pečlivě pracovní 

nářadí čistou vodou. 

 Neošetřované části ploch chraňte před působením 

ESCO-FLUATu. 

 Místa potřísněná přípravkem ihned omyjte vodou. 

Sklo, kovy, okenní rámy apod. mohou být 

působením ESCO-FLUATu poškozeny. 

 
Dodržujte pokyny v platném Bezpečnostním listu 

dle směrnic ES! 

 

GISCODE: GH 40 

 


