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Instrukcja techniczna P 240 010

Data: 2017-03-17KÖSTER Siloxan

Гідрофобізуючий препарат для імпрегнації фасадів з мінеральних 
матеріалів

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich
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P 240

EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e 
Матеріал для захисту поверхні - 

Імпрегнація
 Захист від проникнення (1.2)

Лінійне скорочення NPD
Коефіцієнт теплового 
розширення

NPD

Тест на насічки NPD
Проникність СО2 NPD
Паропроникність                                 NPD

w = 0.05 кг/(м² * h0.5)Капілярне поглинання 
Глибина проникнення Клас 1 I
Стійкість до теплового удару            NPD
Хімічна стійкість NPD
Небезпечні речовини NPD

Властивості6
KÖSTER Siloxan - імпрегнант для гідрофобізації фасадів, особливо 
підходить для просочення цегли та природного каменю. Продукт 
невидимий після сушіння. Продукт характеризується дуже хорошим 
проникненням, навіть у матеріали з низькою пористістю. KÖSTER 
Siloxan стійкий до лугів, а тому також підходить для свіжих 
мінеральних субстратів. KÖSTER Siloxan захищає будівельні об'єкти 
від впливу розбризкувальної і дощової води, є паропроникним, 
морозостійким, а також стійким до проникнення солей, що 
використовуються для посипання доріг.

Технічні дані
Матеріальна база (основа) 
В'язкість
Температура застосування

полісилоксан, містить розчинник 
1,3 mPa.s
0 – 30 °C

Застосування
KÖSTER Siloxan використовується для гідрофобізації абсорбентних 
мінеральних субстратів, таких як цегла, піщано-вапняна цегла, 
штукатурки, розчини, азбестоцементні панелі та природний камінь.

Основа (підложка)
Основа повинна бути сухою або злегка вологою, вільною від тріщин 
вище 0,3 мм і без ушкоджень.

Спосіб нанесення
KÖSTER Siloxan слід наносити в два робочі етапи, шляхом нанесення 
маларською щіткою, напиленням, або ж просочуванням. Нанесеної 
кількості матеріалу достатньо в тому випадку, якщо нанесений 
KÖSTER Siloxan стікає (спливає) приблизно до 15 см. Просочують 
стіни зверху вниз. Нанесіть KÖSTER Siloxan у два робочі кроки, з 
перервою приблизно на 10 хвилин один від одного. Поверхні, які не 
просочуються, повинні бути ретельно захищені.

Витрати
0,2 - 1,0 л / м2; залежно від поглинаючої здатності підкладки

0,05 - 0,15 л/ м²
0,25 - 0,50 л/ м²
0,25 - 1,00 л/ м²
0,50 - 0,80 л/ м²

Приклади підкладок: 
Бетонні плити
Бетон
Цегла
Штукатурки
Пористий бетон 0,50 - 1,00 л/ м²

Для визначення точних витрат матеріалу, рекомендовано пробне 
нанесення на  тестовій поверхні.

Очищення інструментів
Очистіть інструменти відразу після використання звичайним уайт-
спіритом.

Упакування
P 240 010 каністра 10 л

Зберігання
Матеріал слід зберігати в щільно закритій упаковці
– період зберігання мін. 24 місяці. 
Дотримуйтесь правил зберігання для горючих речовин.

Заходи безпеки
Використовуйте захисні окуляри та захисні рукавички, стійкі до впливу 
розчинників. Перш ніж користуватися виробом, обов'язково прочитайте 
технічний паспорт безпеки, інструкцію з техніки безпеки та 
дотримуйтеся правил техніки безпеки та охорони праці.

Відповідні технічні інструкції 
KÖSTER Fassadenreiniger Art. nr P 110 005
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Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії
недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstraße 1-10 · D-26607 Aurich · Tel. 04941/9709-0 · Fax -40 · info@koester.eu · www.koester.eu
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна,м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua

KÖSTER Siloxan 1/1

http://www.tcpdf.org



