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SILEX 
výrobok č. 406401 

Impregnačný prostriedok   
 
 
Vlastnosti: 
 

SILEX je impregnačný prostriedok na všetky 
nasiakavé betónové podklady. 
SILEX pri schnutí nadobúda hodvábny lesk, je 
odolný voči ultrafialovému žiareniu 
i poveternostným vplyvom a nezožltne. 
 
 
Oblasti použitia: 
 

Na impregnáciu betónových podkladov, ako je 
vymývaný betón, pohľadový betón, všetky 
nezabrúsené betónové panely, dlažbové kamene 
z betónu, zvonivky a potery. 
 
 
Technické údaje: 
 

farba:  číra 
konzistencia: kvapalina 
merná hmotnosť: 0,8 g/cm3  
teplota pri spracovaní: od +10 °C 
skladovanie:  chránene pred 

nečistotami,  
odolný voči mrazom 

trvanlivosť: 1 rok, pri 20 °C  
(uzavretá nádoba) 

dodávané balenia: 11 l nádoba 
  1 l nádoba 

 

Spotreba: asi 0,17 l/m2  

(zodpovedá 150 g/m2) 
 
 

Spracovanie: 

SILEX nanesieme na očistenú plochu natenko 
štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. 
Teplota nemá prekročiť +25 °C. 
Dbáme na to, aby sa nevytvárali mláky. 
Zariadenia a nástroje vyčistíme riedidlom SILEX 
VERDÜNNUNG.  
 
 
Osobitné upozornenia: 

• Pred použitím prostriedok vyskúšame na 
nenápadnom mieste. 

• Prostriedok nie je vhodný na mramorové, 
terakové alebo brúsené betónové povrchy. 

• Plochy musia byť čisté a bez prachu 
i všetkých druhovo cudzích náterov. 

• Prostriedok nenanášame na mokré ani vlhké 
plochy.  

• V blízkosti miesta kde pracujeme sa nesmú 
robiť zváračské práce a nesmie sa 
manipulovať s otvoreným ohňom.  

• SILEX podlieha označovacej povinnosti podľa 
Vyhlášky o nebezpečných látkach 
z 20.09.1995. 

• Výrobok je zdraviu škodlivý a ľahko zápalný. 
 
 
Bezpečnostné predpisy: 

pozri Bezpečnostný list ES 
 
 
Poradenstvo poskytuje: 

naše oddelenie betónových technológií 
 

záväzne písomne potvrdené. Tento popis výrobku nezbavuje používateľa jeho povinnosti starostlivo konať. Pri pochybnostiach je 
potrebné zhotoviť vzorové plochy. Vydaním nového znenia tohto prospektu stráca starý prospekt svoju platnosť. 03/03 DK 
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