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Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré prekračujú
rámec tu popísaného použitia, je vám k dispozícii naša technicko-poradenská služba. Tie podliehajú právne záväznému písomnému potvrdeniu. 
V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť.                
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ASOLIN-SFC45                      Výr. č.: 2 01247 
Hydrofobizačný fasádny krém s hĺbkovým účinkom 
  
 
Vlastnosti: 

• Hotový priamo k použitiu; 
• veľmi dobrý vodoodpudzujúci účinok; 
• optimálna schopnosť vpenetrovania do podkladu; 
• po zaschnutí nelepí; 
• paropriepustný; 
• zvyšuje odolnosť proti agresívnym látkam; 
• vysoká mrazuvzdornosť a odolnosť proti posypovým 

soliam; 
• možnosť aplikácie striekacím zariadením, 

valčekom, štetcom; 
• obzvlášť čistá aplikácia materiálu, takmer bezo 

strát. 
 
Oblasti použitia: 
ASOLIN-SFC45 sa používa na hydrofobizujúcu 
impregnáciu strmých, zvislých a previsnutých plôch; 
je vhodný pre podklady z nasiakavých tehál, 
kabrincov, prírodných kameňov, vápenno-
pieskových tvárnic, minerálnych omietok a betónu. 
K zosieťovaniu materiálu dochádza hĺbkovo vo 
vnútri daného podkladu, čím sa vytvorí 
vodoodpudivá clona. 
 
Technické údaje: 
Základ:   silanový krém 
Farba:   starobiela, po vyschnutí 
    transparentná 
Obj. hmotnosť:  cca. 0,84 kg/l 
Konzistencia:  krémová 
Spotreba:   cca. 0,1 – 0,2 l/m2, podľa 
    podkladu 
Teplota pri spracovaní/ 
podkladu:    +5°C až +35°C 
Čistenie:   v čerstvom stave vodou 
Dodávané balenia:  2, 5, 10 a 20 l balenia 
Skladovanie:  min. 6 mesiacov,  
    v originálnom uzatvo-
    renom obale, chránené 
    pred mrazom; otvorené 
    balenia bezodkladne 
    spotrebovať 
 
 
 

Podklad: 
Impregnovaný podklad musí byť pevný, suchý, 
únosný a s otvorenou pórovou štruktúrou. Ďalej 
musí byť čistý a zbavený látok znižujúcich 
prídržnosť ako napr. olej, mastnoty, machy, 
lišajníky a iné nečistoty. V každom prípade je 
potrebné odborné posúdenie podkladu a jeho 
príprava. Musí byť zabezpečené, že sa voda (a 
v nej sa nachádzajúce rozpustné látky) nedostane 
za hydrofobizovanú zónu, resp. že ošetrované 
murivo nebude zaťažené vodou  z podkladu. 
  
Spracovanie: 
ASOLIN-SFC45 sa nanáša vhodným striekacím 
zariadením (napr. typu Airless), štetcom alebo 
valčekom. Materiál by mal byť nanesený ako 
rovnomerný biely povlak v požadovanej hrúbke. 
Tento povlak sa počas cca. 10 až 30 minút vsiakne 
do podkladu a premení sa na číry gél. Tento 
proces sa ukončí v priebehu niekoľkých hodín, čo 
závisí aj od poveternostných podmienok. 
V závislosti od konkrétneho impregnovaného 
podkladu môže ASOLIN-SFC45 spôsobiť 
krátkodobé až dlhodobé, mierne až silné 
zvýraznenie farieb. 
 
Dôležité upozornenia: 
� Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 

ASOLINu-SFC45. 
� Pred použitím na podklady, ktoré boli už 

v minulosti ošetrené hydrofobizujúcimi 
impregnáciami, je potrebné vykonať predbežné 
skúšky, ktorými sa vylúči prípadné riziko 
chemického pôsobenia medzi jednotlivými 
látkami. 
� Priľahlé plochy a stavebné prvky, ktoré by 

s daným materiálom nemali prísť do kontaktu 
(ako napr. okná, dvere, presklené plochy, 
rastliny), je potrebné vhodne zakryť a ochrániť. 
� Materiál by sa nemal spracovávať počas dažďa 

alebo v prípade rizika prehánok. 
 
Dodržujte prosím platnú Kartu bezpečnostných 
údajov!  

 


