Емульсія гідрофобізуюча
ANSERGLOB ES 66
WATER STOP

Технічні характеристики:

емульсії спеціальні

Час висихання

1 - 2 години

Щільність

1,04 г/см3

Температура основи

від +5 оС до +30 оС

Температура експлуатації

від -30 оС до +80 оС

галузь застосування
Емульсія гідрофобізуюча ANSERGLOB
ES 66
WATER STOP - універсальний водовідштовхувальний
засіб, забезпечує ефективний захист стін від намокання і зволоження при потраплянні на них атмосферних опадів. В результаті даної пропитки на поверхні
будівельних конструкцій утворюється захисний шар,
який запобігає потраплянню всередину вологи, при цьому стіни будівель зберігають паропроникність, що важливо для житлових приміщень. Ефективна для надання
водовідштовхувальних властивостей сильнолужним
основам: цеглі, кераміці, бетонним конструкціям, оштукатуреним мінеральним поверхням, пористим породам з
натурального каміння (вапняк, піщаник). Рекомендується
для захисту поверхні міжплиткових швів глазурованої
плитки (вік 7 діб). Колір плівки після висихання - прозорий. Підходить як для зовнішніх, так і для внутрішніх
робіт. Не призначений для слабковбираючих поверхонь,
синтетичних фарб, захисту поверхонь з полімерних
покриттів (штукатурка, шпаклівка, фарби і т.д.). Не застосовувати для поверхонь, схильних до механічних
впливів, і для захисту будівельних конструкцій від дії
води.
		
Підготовка основи
Підготовка
основи
здійснюється
згідно
ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДБН 2.6-22-2001. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів,
масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах
перед нанесенням гідрофобізуючої емульсії необхідно
неміцні ділянки основи ретельно видалити.

Спосіб застосування
Перед
застосуванням
необхідно
ретельно
перемішати. Робочий розчин ANSERGLOB ES 66 наноситься в 1 - 2 шари “мокре на мокре” вручну пензлем
або в 1 прийом механізованим способом (пістолетом,
обприскувачем).
витрата
Витрата гідрофобізуючої емульсії в середньому
складає: 0,1 - 0,2 л/м2.
					
пРИМітка
Поява гідрофобного шару відбувається за 48 годин.
Протягом цього часу оброблений матеріал повинен
бути захищеним від намокання. Поверхні, обробленні
гідрофобізуючою емульсією можна фарбувати коли мине
6 місяців. Роботи слід виконувати при температурі від
+50С до +300С. Всі вищевказані рекомендації ефективні
при температурі +200С і відносної вологості повітря
60%. В інших умовах час висихання може змінитися.
уПАКування
Пластмасові каністри по 1 л і 5 л.
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