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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.                

31/13 BWA/BWI SF/KD/KK/MH
 

ASOLIN-WS Výr. č.: 2 01246 
Fasádna impregnácia 
 
 
Vlastnosti: 
• Vhodná priamo k použitiu; 
• s obsahom rozpúšťadiel; 
• hydrofobizujúca; 
• vodoodpudivá; 
• vysoká penetračná schopnosť; 
• vytvrdnutý povrch nie je lepivý; 
• odolná proti alkáliám a poveternostným vplyvom; 
• nevytvára súvislý film. 
 
Oblasti použitia: 
Účinná a hospodárna impregnácia / ochrana fasád 
alebo silne naklonených plôch v exteriéri. 
Použiteľná aj na mierne vlhké podklady.  
 
Technické údaje: 
Báza:  oligomérny siloxan 
Farba:  číra 
Hustota: cca. 0,78 g/ml 
Teplota pri spracovaní /  
teplota podkladu: + 5°C až + 30°C 
Čistenie: pracovné náradie ihneď 

po použití očistiť pomocou 
AQUAFIN-Reinigera. 

Dodávané balenia: 5, 10 a 25 l balenia 
Skladovanie: 24 mesiacov v originálnych 

uzatvorených baleniach, 
v suchu a chlade; otvorené 
balenia bezodkladne 
spotrebovať 

Spotreba: medzi 100–1000 ml/m2 
• Príklady: betón: 250–500 ml/m2 
  omietka: 500–800 ml/m2 

  pórobetón: 500–1000 ml/m2 
• Pre stanovenie spotreby a účinku odporúčame 

vykonať predbežné skúšky. 
 
Podklad: 
Vhodnými podkladmi sú tehlové murivo, 
vápennopieskové tvárnice, betón, pórobetón, 
minerálne omietky a minerálne farby. U prírodného 
kameňa je potrebné overiť vhodnosť predbežnými 
skúškami. Impregnovaný podklad môže byť 

mierne vlhký, musí ale byť únosný, s otvorenou 
pórovou štruktúrou a bez separačných látok (ako 
napr. oleje, mastnoty, znečistenie a pod.). 
 
Spracovanie: 
ASOLIN-WS sa nanáša na pripravený podklad 
pomocou štetca alebo vhodného striekacieho 
zariadenia v nezriedenom stave; aplikácia 
minimálne v dvoch pracovných krokoch (čerstvý 
do čerstvého) až do nasýtenia. Z dôvodu 
zredukovania stekancov odporúčame aplikovať 
v smere zdola nahor. U silno nasiakavých 

podkladov sa ASOLIN-WS aplikuje 

v potrebnom množstve až do nasýtenia 

podkladu. 

 
Dôležité upozornenia: 
� 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. 
� Pri aplikácii ASOLINu-WS nemožno vylúčiť 

zvýraznenie farieb na ošetrenom povrchu. 
Preto odporúčame najskôr vykonať predbežné 
skúšky.  
� ASOLIN-WS nemožno aplikovať na podklady 

kontaminované škodlivými soľami. 
� ASOLIN-WS nemožno aplikovať na podklady 

reagujúce s rozpúšťadlami (napr. bitúmen, 
polystyrén a pod.). 
� Neošetrované plochy treba chrániť pred 

pôsobením ASOLINu-WS. 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. 
� Čerstvo ošetrené plochy sa až do vyschnutia 

impregnácie (cca. 6 hodín) musia chrániť pred 
dažďom. 

 
Dodržujte prosím platnú kartu bezpečnostných 
údajov ES! 

 


