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VESTEROL® SSW 18OS

Emulze Silan-Siloxan k hydrofobní úpravě povrchů

Charakteristika
VESTEROL® SSWF 18OS je bezrozpouštědlová 
impregnace, která umožňuje difuzi a je vysoce odolná 
vůči alkáliím. Po vyschnutí utváří vodoodpudivý 
neviditelný a nelepivý ochranný film. 
• Odolná dešti
• Permanentně vodoodpudivá
• S nízkým zápachem
• S vysokou penetrační schopností
• Odolná alkáliím

Použití
VESTEROL® SSWF 18OS se používá pro 
vodoodpudivou úpravu nasákavých minerálních 
podkladů a jako ochrana proti průniku vlhkosti do 
cihelného, břidlicového a pískovcového lícového zdiva, 
nasákavého obložení, minerálních venkovních omítek 
a betonu. Impregnace je velmi vhodná jako preventivní 
ochrana proti mechům, lišejníkům a také tvorbě 
vápenných výtoků.  

Oblasti použití:
• Pískovcové zdivo
• Omítky
• Beton, lehčený beton
• Nasákavé cihly
• Savé dlažby (např. klinkery)

Specifikace
Balení  
Velikost
Množství na paletě
Teplota při zpracování 
Hustota
Skladování

PE kbelík
20 l
24 bal. /pal. 
5 °C až 35 °C
1,60 kg/l
v suchu, chladu, ne v 
mrazu, 6 měsíců

Spotřeba
V závislosti na nasákavosti
podkladu cca 0,3-0,6 l/m2   



VESTEROL® SSW 18OS

Příprava podkladu
Podklad musí být stabilní, čistý, bez oleje, mastnoty a 
dělitelných vrstev. Opravte poškozené spáry, výtluky 
a trhliny širší než 0,5 mm. Za pomoci přípravku 
VESTEROL® S 10DD odstraňte hrubou špínu a 
nečistoty (v případě nutnosti použijte tlakovou vodu). 
Na vápenné výtoky a mapy použijte rovněž přípravek 
VESTEROL® S 10DD. Při čištění a samotné aplikaci 
impregnace ochraňte důkladně přiléhající stavební 
prvky (okna, hliníkové rámy a dveře atd.). 

Pracovní postup
Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy 
a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních 
listech.
 Aplikace:
1. VESTEROL® SSWF 18OS se aplikuje 

vysokotlakým stříkáním nebo pomocí zednické 
štětky odzdola vzhůru, tak aby stékající materiál 
zůstával na již natřeném podkladu.

2. Nanášejte dostatečné množství materiálu ve 
vodorovných pruzích o šířce cca 20-30 cm.  

Důležitá upozornění
• Při aplikaci dodržujte teploty v rozmezí 5 °C až 35 

°C.
• Impregnace má plnou funkčnost po cca 4 týdnech.
• Pro zajištění dlouhodobé ochrany by měla být 

fasáda impregnována min. každých 10 let (v 
závislosti na stavebním materiálu).

• Životnost impregnace závisí na naneseném 
množství, hustotě pórů, penetrační hloubce a 
specifických aktuálních podmínkách na stavbě.

• Pouze pro svislé a šikmé plochy.
• Není vhodná pro těsnění tlakové vody.

Složení
Siloxany, silany, voda a přísady

Bezpečnostní předpisy/doporučení
Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, 
platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví 
při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle 
a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou 
uvedeny v bezpečnostním listu. 

Likvidace odpadu
Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvezte na 
skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné 
firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor
BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. 
Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy 
konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných 
vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka 
pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě 
nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému 
zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. 
Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického 
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém 
oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 
doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají 
našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 
12.2020


