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FEB  FEBSILICON
BEZFAREBNÁ SILIKÓNOVÁ POVRCHOVO NANÁANÁ OCHRANA
PROTI VODE A INJEKTÁNA IMPREGNÁCIA PROTI VLHKOSTI
POPIS A ZÁKLADNÉ POUITIE
FEBSILICON je vonkajia povrchovo nanáaná ochrana proti vode pre tehlové steny, cementové omietky, urèité typy betónových blokov, zvetrané azbestové pláty a urèité typy
prírodných a umelých kameòov. FEBSILICON prenikne hlboko pod povrch, aby vytvoril kremíkovú bariéru v kapilárnych kanáloch,
proti preniknutiu daïa a udruje èistý povrch.

VÝHODY
L hlboko prenikne, je vodovzdorný
L bezfarebný, dlho vydrí
L náter chráni pred vyblednutím farebných
omietok spôsobeným vplyvom zneèistenia
ovzduia, slnka
L pomáha redukova drobivos
L redukuje únik tepla do atmosféry
L ekonomický a ¾ahko pouite¾ný

ZLOENIE
Obsahuje optimálnu koncentráciu najlepích
silikónových ivíc s hydrokarbónovými zlokami. Úèinnos FEBSlLICONu ako bezfarebného
náteru proti vode je ete vylepené disperznou
prísadou, ktorá zabezpeèuje maximálnu håbku
preniknutia a rýchle vytvorenie povrchu chrániaceho pred vodou.
Pretoe håbka preniknutia je väèia ako u bených silikónov, tak sa pod¾a sprísnených testov
odhaduje ivotnos a na 10 rokov.

PÔSOBENIE
a) IMPREGNÁCIA MÚROV NÁTEROM
Keï je FEBSILICON nanesený alebo nastriekaný na povrch prírodných kameòov,
múrov, cementových omietok, urèitých typov betónových blokov, umelých kame-

òov, cementových náterov a zvetralých azbestových krytín, prenikne hlboko pod povrch do poréznych otvorov, prièom vytvorí
ochranný povlak bez zmeny vonkajieho
vzh¾adu a bez zmeny vzduchovej priepustnosti steny. Toto zabráni prenikaniu daïa, chráni povrch pred vyblednutím a zvetraním, zabraòuje drobeniu stien od mrazu.
V priemyselných oblastiach ochrana múrov pomocou FEBSlLICONu chráni pred úèinkom kyslej atmosféry a chráni pred vyblednutím od smogu.
Efekt pri úspora tepla:
Strata tepla cez vlhkú stenu je 1,5-krát väèia, ako keï je stena suchá. Prevencia pred
daïom a ochrana pred vodou FEBSILICONom potom pomáha zlepova tepelno-izolaèné vlastnosti steny.
Vplyv na múry:
Aplikácia FEBSlLICONu nemení, nestmavuje
ani nezosvet¾uje oetrený povrch. Ak je potrebné, povrch môe by dodatoène oetrený
olejovými farbami.
b) INJEKTÁNA IMPREGNÁCIA MÚROV
Ak sa pre impregnáciu stien pouíva FEBSILICON, práca sa väèinou robí zvnútra a
vtedy, keï je stena èo najsuchia.
Ak je takáto ochrana proti vode nutná, vnútorné omietky a ostatné izolácie musia by odstránené a steny oèistené, najlepie nieko¾ko
dní predtým, ako sa impregnuje FEBSILICON, aby truktúra steny mohla vyschnú.
Do tehiel sa vyvàtajú diery o priemere 13 mm
(v strede kadej tehly, alebo pribline vo vzdialenosti 100 a 150 mm od seba) v dvoch úrovniach tesne nad dlákou, alebo nad úrovòou
vodnej izolácie. Diery by mali by vyvàtané zvnútra a zvaoval sa smerom von cez stenu.
Navàtajte 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 dierkaml v strede.
Potrebujeme tlakový rozpraovaè (napr. taký,

aký sa pouíva v záhrade). Tryska sa odmontuje, trubica sa vsunie do otvoru v zátke a FEBSIUCON sa vstrekne, prièom zaplaví 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. Impregnáciu
môeme tie robi pouitím elektrického tlakovéhoho kompresoru. Pouitím tejto metódy dosiahneme nasiaknutie v priebehu nieko¾kých sekúnd.
Keï je poadovaná oblas oetrená, diery sa vyplnia pieskovo-cementovou maltou. Najmenej po
24 hodinách od prevedenia impregnácie vykonáme náter steny tetkou. FEBSlLICONom natrieme steny zvonku aj zvnútra. 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.

TYPICKÉ VLASTNOSTI
pecifická hmotnos: 0,79 pri 20 °C
Farba: bezfarebný
Skladovanie: skladova mimo potravín v chlade, suchu, mimo dosahu zdrojov tepla a ohòa
ivotnos: pri doporuèenom skladovaní a
2 roky
Pokrytie: 3 a 6 m2/liter

NÁVOD NA POITIE
Povrch, ktorý chceme oetri, by mal by suchý a èistý. Chyby v múroch treba opravi. Nie
je nutné vypåòa trhliny, ale väèie trhliny by
mali by pred pouitím FEBSlLICONu vysuené. Odlupovanie by malo by oèistené obrúse-

ním povrchu kefou. Farby na cement by mali
by pouité pred aplikovaním FEBSlLICONu.

APLIKÁCIA
Pred pouitím pomieajte, nanáajte tetcom
alebo nízkotlakou tryskou v jednej vrstve v
dobre odvetraných podmienkach. Keï sa
FEBSILICON dostane na stenu, prenikne a
do håbky 300 mm.

DÔLEITÉ UPOZORNENIE
Ak sa dostane do kontaktu so sklom, drevom,
kovom  dôjde k znehodnoteniu jeho vlastností. FEBSILICON nemôe by pouitý pod
úrovòou vody, alebo pod zemou. Niektoré betónové bloky, ktoré nie sú jemné, nemusia by
oetrené. Pred pouitím otestujte. FEBSILICON môe zníi pri¾navos niektorých omietok alebo pláov. Nepouívajte na èerstvú
maltu alebo omietku. Èerstvú omietku nechajte vyschnú aspoò dva mesiace.

POKRYTIE
Pokrytie je rôzne pod¾a poréznosti oetrovaného povrchu od 6 m2 na Iiter na hrubej stene a po 3 m2 na vysoko poréznych povrchoch (ktoré vyadujú aj dve vrstvy).

STAROSTLIVOS 0 ZARIADENIA
Oèistite vetky zariadenia a tetce okamite
po pouití s Feb Cleaning Solvent roztokom alebo èistým liehom.

BALENIE
FEBSILICON je dostupný v 5 a 25 litrových
prepravkách.
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