
SCHOMBURG Slovensko, s. r. o. 
Rybničná 38/F 
831 06 Bratislava 
tel.:  02 / 32 400 502 
fax:  02 / 32 400 501 
web:   www.schomburg.sk  

                                                TECHNICKÝ LIST 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
Právo kupujúceho v ohľade na kvalitu našich materiálov sa riadi podľa našich predajných a dodacích podmienok. Ohľadom požiadaviek, ktoré 
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potvrdeniu. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné zhotoviť vzorové plochy. S novým vydaním technického listu stráca starý svoju platnosť. 
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ESCO-FLUAT Výr. č.: 2 04146 
Roztok pre ošetrenie zasoleného muriva 
 
 
Vlastnosti: 

 Koncentrát, 

 určený k premene škodlivých solí na povrchu 
muriva, 

 za účelom zabránenia kontaminácie čerstvej 
sanačnej omietky soľami behom fáze schnutia; 

 bez obsahu rozpúšťadiel. 
 
Oblasti použitia: 
ESCO-FLUAT sa používa ako doplnkové 
opatrenie pri sanácii presoleného muriva. Mení na 
povrchu nachádzajúce sa ľahko rozpustné soli 
(chloridy a sírany) na nerozpustné resp. ťažko 
rozpustné, čím zabraňuje ich prechodu do čerstvej 
sanačnej omietky THERMOPAL behom fáze 
schnutia. 
 
Technické údaje: 
Forma: vodný roztok na báze 

hexafluorokremičitanu 
Spotreba: cca. 0,4 – 0,5 kg/m
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 pri ošetrení v dvoch 
pracovných krokoch 

Dodávané balenia:  1 kg, 10 kg, 25 kg nádoby 
Skladovanie:  24 mesiacov v originálne 

uzavretých baleniach, 
uložených v suchých a 
chladných priestoroch 
(avšak chránené pred 
mrazom); otvorené balenia 
čo najskôr spotrebovať 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovanie: 
Obnažené murivo sa 1-2× silne napustí ESCO-
FLUATom (podľa stupňa zasolenia a nasiakavosti 
podkladu); aplikácia prípravku štetcami.  
 
Jednorázové napustenie: 
1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody 
 
Napustenie v dvoch pracovných krokoch: 
1. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 2 diely vody 
2. krok: 1 diel ESCO-FLUATu + 1 diel vody 
 
Medzi prvým a druhým pracovným krokom sa 
dodrží technologická prestávka min. 7 hodín. 
 
Cca. 24 hodín po poslednom čistení sa povrch 
muriva ešte raz nasucho pozametá kefou.  
 
Upozornenia: 

 Pri spracovaní v žiadnom prípade nepoužívajte 
kovové nádoby či nástroje. 

 Pri meraniach ovzdušia v miestnosti podľa BIA 
7512 bolo preukázané, že v interiéri 
nedochádza k znečisteniu vzduchu. Napriek 
tomu v prípade veľkoplošných aplikácií by sa 
vnútorné priestory mali až do realizácie 
sanačnej omietky vetrať. 

 Pracovné náradie možno ihneď po aplikácii 
dôsledne umyť pomocou čistej vody. 

 Neošetrované plochy treba chrániť pred 
pôsobením ESCO-FLUATu. 

 Škvrny sa musia bezodkladne umyť vodou. 
ESCO-FLUAT môže mať agresívny vplyv na 
sklo, kovy, dverové / okenné rámy a pod. 

 
Dodržujte prosím opatrenia uvedené v platnom 
bezpečnostnom liste ES! 
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