FEB

Aquaseal high performance
water seal (AHPWS)
(AQUASEAL VYSOKOÚÈINNÁ IMPREGNÁCIA PROTI VLHKOSTI)
POPIS
AUQASEAL HIGH PERFORMANCE WATER
SEAL je bezfarebná impregnácia proti vode.

ZÁKLADNÉ POUITIE
AQUASEAL HIGH PERFORMANCE WATER
SEAL je vhodný na pouitie pri poréznych povrchoch stavieb. Pomôe chráni a poskytuje
impregnáciu proti vlhkosti materiálom ako
tehla, kameò (kremenné a vápenné murivo),
betón, cement, azbestocement, omietky,
dláky, stropy, palubovky, drevo a dekoraèné
(tukatérske) práce. Môe by pouitý na
impregnáciu stien, kde nie je iadna mechanická ochrana proti vode alebo kde táto bola
pokodená, neposkytuje vak ochranu proti
tlaku vody.

VÝHODY
L steny sú uchovávané v suchom stave
L steny sú chránené proti nièivému vplyvu
poèasia, proti drobeniu, praskaniu a olamovaniu spôsobenému vlhnutím
L práenie (uvo¾òovanie prachových èastíc)
je eliminované a ve¾mi zníené
L pôsobenie tepla na steny je obmedzené
L steny sú èistejie
L povrch nie je prekrytý, ale je vodovzdorný,
truktúra naïalej dýcha a kadá vlhkos zo
stien môe vyschnú
L môeme oèakáva efektívnu ivotnos viac
ako desa rokov
L schne za nieko¾ko hodín a v priebehu
24 hodín dáva plnú vodovzdornos

APLIKOVANIE
VODOVZDORNÉ STENY
(VONKAJIE POVRCHY):
Pred pouitím povrch pripravte tak, aby
na òom nezostala iadna pina ani zvyky. Ak

je povrch èistý, nepouívajte iadne zvlhèovaèe a odmasovaèe. Opravte vetky trhliny,
chybné formovanie, omietanie alebo stierkovanie, aby ste sa uistili, e voda nevnikne
do múru kvôli takýmto chybám.
Najlepie výsledky sa dosahujú, keï je poèasie suché 3 a 4 dni a za predpokladu, e
zostane suché aspoò 5 a 6 hodín po nanesení. Uspokojivé výsledky budú vak aj vtedy,
keï bude aplikovaný na vlhké povrchy, pokia¾
nie sú úplne mokré alebo pokryté vrstvou stekajúcej vody.
Aplikujte mierne po celej ploche pouitím
mäkkého tetca. Zaènite navrchu a postupujte smerom dolu. Jedno nanesenie je bene
postaèujúce na to, aby dalo úplne efektívnu
ochranu. Na ve¾mi porézne povrchy treba nanies dvakrát, prièom druhá vrstva má by nanesená predtým, ne prvá vyschne. Môe sa
aplikova aj pouitím nízkotlakovaného rozpraovaèa z krátkej vzdialenosti.

OCHRANA PROTI VODE
Ak sa AQUAL HIGH PERFORMANCE SEAL
pouíva na injektá stien, práca sa väèinou
robí zvnútra a vtedy, keï je stena èo najsuchia.
Ak je takáto ochrana nutná, vnútorné omietky
a ostatné izolácie musia by odstránené
a steny oèistené, najlepie nieko¾ko dní predtým, ako sa injektuje, aby truktúra steny
mohla vyschnú.
Do tehiel sa vyvàtajú diery o priemere 16 a
20 mm (v strede kadej tehly, alebo pribline
vo vzdialenosti 230 mm od seba) v dvoch úrovniach tesne nad dlákou, alebo nad úrovòou vodnej izolácie. Diery by mali by vyvàtané zvnútra a zvaova sa smerom von cez
stenu. Nevàtajte priamo (kolmo) cez stenu.
Na to, aby sme zabezpeèili, e diery sú
vyvàtané do správnej a rovnakej håbky, doporuèujeme poui merací pás na vrtáku. Diery
môu by uzavreté korkovými, alebo gumovými zátkami s malými dierkami v strede.

Potrebujeme tlakový rozpraovaè (napr. taký,
ako sa pouíva v záhrade). Tryska sa odmontuje, trubica sa vsunie do otvoru v zátke a AQUASEAL HIGH PERFORMANCE WATER SEAL
sa vstrekne, zaplaviac celú oblas steny okolo
diery, èo je zvyèajne vidite¾né navonok tak, e
hmota vychádza na povrch, akoby sa steny potili. Èas, kým nasiakne celá oblas steny, závisí
od poréznosti truktúry. Potom trubicu vytiahneme a vloíme do ïalej diery.
Injektá môeme tie robi pouitím elektrického tlakového kompresora. Pouitím tejto metódy dosiahneme nasiaknutie v priebehu nieko¾kých sekúnd.
Keï je poadovaná oblas oetrená, diery sa
vyplnia pieskovocementovou maltou. Najmenej po 24 hodinách od prevedenia injektáe
vykonáme náter steny tetkou. AQUASEAL
HIGH PERFORMANCE WATER SEAL natrieme zvonku aj zvnútra steny. Po vykonaní takéhoto oetrenia by mala by stena najmenej
týdeò nechaná v takom stave, a potom sa
odporúèa znovu ju omietnu.
Tieto oetrenia je moné vykonáva na stenách, ktoré majú pevnú (jednoliatu) kontrukciu. Oetrenie pri dutých stenách sa vykonáva
oddelene.

POZNÁMKY
Nová omietka a èerstvá malta by mala by ponechaná dva mesiace bez zmien pred pouitím AQUASEALu.
AQUASEAL HIGH PERFORMANCE WATER
SEAL nie je úèinný proti tlaku vody a nie je
vhodný na pouitie pod zemou. Na oetrenie
nie sú vhodné ani niektoré ve¾mi porézne be-

tónové bloky. Pred aplikáciou na takýto povrch najskôr otestujte úèinnos na menej ploche.
Farby na murivo alebo omietku sa musia aplikova ako prvé, a potom pouite AQUASEAL
HIGH PERFORMANCE WATER SEAL na náter Prípravok sa pred pouitím nesmie riedi
alebo obsahova vodu.

VÝANOS
Ako externá ochrana proti vode (impregnácia
steny) 2 a 4 m2 na 1 liter.
Mnostvo prípravku pouitého na injektá môe ve¾mi kolísa v závislosti od poréznosti
truktúry. Odhadovaný priemer je 3 litre na
bený meter steny.

BALENIE
Prípravok je dodávaný v 2,5; 5 a 25 litrových
plechovkách.

SKLADOVANIE
Prípravok obsahuje hor¾avé zloky, preto treba pri skladovaní urobi opatrenia proti vznieteniu. Skladujte v chlade a v suchu, chráòte
pred ohòom a zdrojmi poiaru.

IVOTNOS
Pri doporuèenom skladovaní ivotnos dosahuje dobu 2 roky.
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