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  Сил оксано в  и мпрегна нт  за  ка мък  на  вод на  осно ва  

УПОТРЕБА                             Препоръчва се 
Подходящ за хидрофобна обработка на минерални и абсорбиращи каменни основи, 
като тухли, мазилка, камък, циментови и бетонни основи.  
Не се препоръчва 
Silomur W да не се прилага върху слабо абсорбиращи повърхнини 

ФИЗИКОХИМИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (НОРМА/МЕТОД)            СТОЙНОСТ 
 
Специфично тегло/Плътност @23±2°C (EN ISO 2811-1)          1,00±0,05 kg/l

 
Твърда остатък в тегло, 1h@105°C (Вътрешен PF25)  9±1% 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПОКРИТИЕТО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (НОРМА/МЕТОД) 
  

            СТОЙНОСТ

Въздушно сушене @23±2°C (Вътрешен PF2)                                  Изцяло 24h 
 

 
 

СЪХРАНЕНИЕ           Продуктът е с годност 2 години, ако се съхранява в оригиналните опаковки, при 
температура между +5°C и +30°C. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ПРИЛОЖЕНИЯ Средства: 

Разреждане: 
Температура: 

 
Четка, мече, пръскане Инструментите се почистват с вода. 
Готов за употреба 
+5/+30°C

U.R.:                    65% 
Разход:                8-10m2/L в зависимост от абсорбиращите качества на повърхността.  

Препоръчва се, преди употреба да се направят проби. 
СИСТЕМИ НА 
НАНАСЯНЕ 

Подготовка Да се осигури повърхност свободна от всякакви примеси, като прах, 
масла, мазнини, мръсотия, мъхове,  нпуквания или стари бои. 

 
Приложение          Silomur W трябва да се нанася върху сухи повърхности, тъй като водата 

възпрепятства проникването на продукта. SILOMUR W се нанася 
многослойно, мокро върху мокро, до насищане на основата. 
Ефективността от третирането и времетраенето му, зависят от 
дълбочината на проникване на SILOMUR W и от приложеното 
количество. Да не се прилага върху стени изложени на пряка слънчева 
светлина и да се предпазва от дъждовна вода за 48 часа 

Повторно нанасяне    // 
ОБЩО 
ОПИСАНИЕ 

Прозрачен, силоксанов хидрорепелент на водна основа, без разредител, с остатъчна 
активна съставка, надвишаваща 9%, подходящ за третиране на минерални и 
абсорбиращи каменни основи, като тухли, мазилки, камък, циментови и бетонни основи, 
за директн нанасяне върху  хидрофобна повърхност, с разход, вариращ от 0.2  до 1L/m2, 
в зависимост от абсорбцията на основата.  

                                                 
         ПРЕПОРЪКИ                        За правилното изпълнение на работата с продукта, е препоръчително де се спазват  

указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите за начина на 
прилагане на CAP Arreghini.  Специфицираните данни са определени при температура 
+23°C и относителна влажност 65%. 
 

При различни условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят 
вариации. Техническите информации имат индикативен характер. Поради голямото 
разнообразие от основи и условия на приложение, е наложтелно да се провери пригодността 
на продукта и неговата ефективност посредством тестването му на всяко конкретно място 
на употреба.

mailto:@23
mailto:@23
mailto:1h@105
mailto:1h@105
mailto:@23
mailto:@23

