
 

 

 

 

 

IMPERMEABILIZANTE 10 AG
PIKAAJALINE VETTHÜLGAV TÖÖTLUS VERTIKAALSETELE PINDADELE

 
 
 
 
OMADUSED:  
IMPERMEABILIZANTE 10 AG 
välja vett hülgav hüdroisolatsioon millega töödelda fassaadide materjale nagu tellis, 
silikaattellis, naturaalne ja kunstlik kivi, mineraalsed 
materjalid, mida kasutatakse seda tüüpi ehitustel.
IMPERMEABILIZANTE 10 AG 
molekuli suurus) modifitseeritud siloksaanidel, mis teeb lihtsamaks töödeldavasse materjali 
sisseimbumise ja ka suurema imbumise sügavuse, mis omakorda 
toime ja töötluse pikemaajalise efektiivsuse.
Töödeldes pindu IMPERMEABILIZANTE 10 AG
materjalis sisemine barjäär vett hülgava pinnaga, mitte kleepuv ja omab väga suure veeauru 
diffusiooniteguriga. Tagajärjed, mis pakuvad seda tüüpi materjalidega seintel on:
 

• Hoiab fassaadid puhtad, kuna ei lase kinnituda sudul (suits ja udu)
• Vetthülgavad omadused
• Hoiab veeauru läbilaskvana
• Väldib niiskuse kogunemist mis tuleb väljastpoolt
• Väldib kihtide lahtilöömist
• Külmumistsüklitele rohkem kindel
• Materjalid kestavad kauem
• Säästab energiat (niiskus juhib soojust paremini

 
Tänu oma spetsiaalsele koostisele 
enamike materjalide värvi, kuid arvestades suur
hoonete fassaadidel ja materjalide erinevusega, mille algmaterjalid peaks olema 
samad, on vajalik teha eelnevad testid et saada lõpptulemused konkreetsete 
materjalidega. 
 
Tänu siloksaani struktuaarsele koostisele vai
leelisekindlus, mis lubab suure
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IMPERMEABILIZANTE 10 AG 
PIKAAJALINE VETTHÜLGAV TÖÖTLUS VERTIKAALSETELE PINDADELE

IMPERMEABILIZANTE 10 AG on tulemus pikaajalisele uurimistööle eesmärgiga töötada 
välja vett hülgav hüdroisolatsioon millega töödelda fassaadide materjale nagu tellis, 
silikaattellis, naturaalne ja kunstlik kivi, mineraalsed krohvid ja üldiselt enamlevinud 

e seda tüüpi ehitustel. 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG baseerub lahustitel ja väikese molekulaarmassiga (väike 
molekuli suurus) modifitseeritud siloksaanidel, mis teeb lihtsamaks töödeldavasse materjali 
sisseimbumise ja ka suurema imbumise sügavuse, mis omakorda annab parema vetthülgava 
toime ja töötluse pikemaajalise efektiivsuse. 

IMPERMEABILIZANTE 10 AG-ga kui impregneermaterjaliga tekkib
sisemine barjäär vett hülgava pinnaga, mitte kleepuv ja omab väga suure veeauru 

diffusiooniteguriga. Tagajärjed, mis pakuvad seda tüüpi materjalidega seintel on:

Hoiab fassaadid puhtad, kuna ei lase kinnituda sudul (suits ja udu) 
Vetthülgavad omadused 
Hoiab veeauru läbilaskvana 
Väldib niiskuse kogunemist mis tuleb väljastpoolt 

kihtide lahtilöömist 
Külmumistsüklitele rohkem kindel 
Materjalid kestavad kauem 

niiskus juhib soojust paremini) 

Tänu oma spetsiaalsele koostisele IMPERMEABILIZANTE 10 AG paigaldus ei muuda 
kuid arvestades suure hulga materjalidega, mida kasutatakse 

hoonete fassaadidel ja materjalide erinevusega, mille algmaterjalid peaks olema 
samad, on vajalik teha eelnevad testid et saada lõpptulemused konkreetsete 

Tänu siloksaani struktuaarsele koostisele vaigus IMPERMEABILIZANTE 10 AG
leelisekindlus, mis lubab suure vetthülgava töötluse ka leeliselistele materjalidel
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PIKAAJALINE VETTHÜLGAV TÖÖTLUS VERTIKAALSETELE PINDADELE 

tulemus pikaajalisele uurimistööle eesmärgiga töötada 
välja vett hülgav hüdroisolatsioon millega töödelda fassaadide materjale nagu tellis, 

ja üldiselt enamlevinud 

baseerub lahustitel ja väikese molekulaarmassiga (väike 
molekuli suurus) modifitseeritud siloksaanidel, mis teeb lihtsamaks töödeldavasse materjali 

annab parema vetthülgava 

ga kui impregneermaterjaliga tekkib 
sisemine barjäär vett hülgava pinnaga, mitte kleepuv ja omab väga suure veeauru 

diffusiooniteguriga. Tagajärjed, mis pakuvad seda tüüpi materjalidega seintel on: 

 

paigaldus ei muuda 
e hulga materjalidega, mida kasutatakse 

hoonete fassaadidel ja materjalide erinevusega, mille algmaterjalid peaks olema 
samad, on vajalik teha eelnevad testid et saada lõpptulemused konkreetsete 

IMPERMEABILIZANTE 10 AG on hea 
materjalidele. 



 

 

 

 

 

 
 
KASUTUSALAD: 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG 
materjalidele, mida kasutatakse ehitusel õues, vertikaalsed seinad, tootmisruumid, jne.
 
PAIGALDUS: 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG
lahjendada või segada teiste toodetega. On vajalik, et materjalid, mida töödeldakse 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG
osakestest. Kui esineb pragusid tuleb need remontida kasutades mittekahanevaid segusid 
nagu meie PREMHOR või polüuretaanmastiksiga 
 IMPERMEABILIZANTE 10 AG paigaldus peab olema tehtud 
küllastumiseni. Seda on võimalik teha pihustamisega, või pehmete harjastega pintsliga.
Juhul kui peab peale kandma  mitu kihti (väga imavate materjalide puhul) peaks tegema 
seda märg-märjale meetodil, st
mitte jätta vahele rohkem aega kui on vajalik.
Ära paigalda suvel pindadele mis on otse päikese käes kui õhutemperatuur on üle 25
 
 
KULU: 
INPERMEABILIZANTE 10 AG
tagajärjeks on, et kulu, et saada pind küllamiseni immutatud, võib väga erineda erinevatel 
materjalidel.  Et ettekujutust saada  mainime siinkohal 3
1 m2. 
 
ETTEVAATUSABINÕUD: 
Põlev. Ohtlik kui alla neelata. Hoida laste eest eemal. Hoida eemal sädemetest.
jahedas ja kuivas. Raputa enne kasutamist. Sulge korralikult mahuti kui osa on kasutatud.
 
PAKEND: 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG 
metallvaatides. 
 
 
 
 
 
 

• PIKAAJALINE IGAT TÜÜPI KESKKONNAS
• KAITSEB SODI KINNITUMISE EEST (SUDU)

• EI MUUDA ENAMIKE MATERJAIDE VÄLJANÄGEMIST
 

tel. (+372) 53 58 3696 

Kontor: (+372) 6 188 020 

Faks: (+372) 6 088 080 

IMPERMEABILIZANTE 10 AG on spetsiaalselt arendatud vetthülgavaks töötluseks enamikel 
kasutatakse ehitusel õues, vertikaalsed seinad, tootmisruumid, jne.

IMPERMEABILIZANTE 10 AG peab olema alati puhtalt, nagu tarnitakse. Seda ei tohi 
lahjendada või segada teiste toodetega. On vajalik, et materjalid, mida töödeldakse 
IMPERMEABILIZANTE 10 AG-ga on täiesti kuivad, täiesti puhtad ja vabad lahtistest 
osakestest. Kui esineb pragusid tuleb need remontida kasutades mittekahanevaid segusid 

või polüuretaanmastiksiga SATECMAELASTIC PM 33
AG paigaldus peab olema tehtud pinna immutamine kuni 

. Seda on võimalik teha pihustamisega, või pehmete harjastega pintsliga.
Juhul kui peab peale kandma  mitu kihti (väga imavate materjalide puhul) peaks tegema 

meetodil, st. teine paigaldus tuleks teha siis kui esimene on lõpetatud, 
mitte jätta vahele rohkem aega kui on vajalik. 
Ära paigalda suvel pindadele mis on otse päikese käes kui õhutemperatuur on üle 25

INPERMEABILIZANTE 10 AG kulu sõltub väga suuresti töödeldavast materjalist ja 
tagajärjeks on, et kulu, et saada pind küllamiseni immutatud, võib väga erineda erinevatel 
materjalidel.  Et ettekujutust saada  mainime siinkohal 3-5 m2 liitriga. On soovituslik teha test 

Põlev. Ohtlik kui alla neelata. Hoida laste eest eemal. Hoida eemal sädemetest.
jahedas ja kuivas. Raputa enne kasutamist. Sulge korralikult mahuti kui osa on kasutatud.

IMPERMEABILIZANTE 10 AG tarnitakse 25, 50, 100 ja 208 liitristes mitte taaskasutatavates 

EELISED 
 

• LIHTNE PAIGALDADA 
• SUUR VEEHÜLGAMISVÕIME 

PIKAAJALINE IGAT TÜÜPI KESKKONNAS 
KAITSEB SODI KINNITUMISE EEST (SUDU) 

EI MUUDA ENAMIKE MATERJAIDE VÄLJANÄGEMIST
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on spetsiaalselt arendatud vetthülgavaks töötluseks enamikel 
kasutatakse ehitusel õues, vertikaalsed seinad, tootmisruumid, jne. 

peab olema alati puhtalt, nagu tarnitakse. Seda ei tohi 
lahjendada või segada teiste toodetega. On vajalik, et materjalid, mida töödeldakse 

, täiesti puhtad ja vabad lahtistest 
osakestest. Kui esineb pragusid tuleb need remontida kasutades mittekahanevaid segusid 

SATECMAELASTIC PM 33. 
pinna immutamine kuni 

. Seda on võimalik teha pihustamisega, või pehmete harjastega pintsliga. 
Juhul kui peab peale kandma  mitu kihti (väga imavate materjalide puhul) peaks tegema 

. teine paigaldus tuleks teha siis kui esimene on lõpetatud, 

Ära paigalda suvel pindadele mis on otse päikese käes kui õhutemperatuur on üle 25-30OC. 

kulu sõltub väga suuresti töödeldavast materjalist ja 
tagajärjeks on, et kulu, et saada pind küllamiseni immutatud, võib väga erineda erinevatel 

liitriga. On soovituslik teha test 

Põlev. Ohtlik kui alla neelata. Hoida laste eest eemal. Hoida eemal sädemetest. Hoida 
jahedas ja kuivas. Raputa enne kasutamist. Sulge korralikult mahuti kui osa on kasutatud. 

liitristes mitte taaskasutatavates 

 
 

EI MUUDA ENAMIKE MATERJAIDE VÄLJANÄGEMIST


