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Hidrofobizuojantis impregnantas mineralinių paviršių apsaugai nuo purvo ir atmosferinių kritulių. 

 

Paskirtis:  Mineralinių įgeriančių paviršių apdorojimui, kai reikalinga apsauga nuo purvo ir 

atmosferinių kritulių.  

 Išorės darbams. 
 

Tinkamumas:  Betono, tinko, plytų ir kitiems mineraliniams paviršiams. 

 Netinka mediniams paviršiams. 
 

Ypatybės:  Atstumia vandenį ir purvą. 

 Apdorotą paviršių galima plauti vandens srove. 

 Apdorotą paviršių galima dažyti plėvelę formuojančiais fasadiniais dažais. 

 Išryškina paviršiaus spalvą. 
 

Sudėtis:  Silikoninės dervos dispersija. 

 Technologiniai priedai. 
 

Techniniai duomenys: 

 

Forma Skystis 

Spalva Balta, išdžiūvęs tampa bespalviu 

Džiūvimo laikas +23С temperatūroje ir esant 50% 

santykiniam oro drėgnumui 
3 val. 

Tankis  1,0 g/cm³ 

pH 6-8 

Nelakiųjų medžiagų kiekis 11 % 

Darbo ir pagrindo temperatūra Nuo +5°C iki +25 °C 
  

 

Pagrindo 

paruošimas: 

 Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas (paviršiaus drėgnumas ≤ 2%). 

 

Darbas:  Prieš darbą būtina gerai permaišyti. 

 Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti. 

 Vienu metu padengti visą paviršiaus plokštumą. 

 Paviršius po išdžiūvimo įgauna vandens atstūmimo savybes. 
 

Papildomi 

nurodymai darbui: 

 Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė oro 

drėgmė ne daugiau 80%. 

 Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietui lyjant ar pučiant stipriam vėjui. 

 Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą. 
 

Sąnaudos:  0,060-0,080 l/m2 - ant mažai įgeriančių paviršių (molio plytų ir pan.). 

 0,150-0,250 l/m2 - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, 

 silikatinių plytų ir pan.). 

 0,250-0,500 l/m2 - ant grublėtų, stipriai įgeriančių paviršių (SAKRET SBP, akytojo  

betono, keramzitinių blokelių ir pan.). 

 Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo 

metodų ir sąlygų. 
 



2018 01 02 TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAI 

 
SAKRET HF Hidrofobizuojantis impregnantas 
    

 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 
 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 2 / 2 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

Įprastinis 

įpakavimas: 

 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. 

 

Sandėliavimas:  Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. 

 Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. 

 Saugoti nuo šalčio!  
 

Utilizavimas:  Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 
 

Saugos informacija:  Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. 
 

Saugos ženklinimas:  Pavojingumo frazės:  

Nėra 

 Atsargumo frazės: 

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 

P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir 

informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. 

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
 

Papildomi 

nurodymai: 

 Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% 

santykiniam oro drėgnumui. 

 Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD). 
 

Produkto spalva Įprastinis įpakavimas 1 Įprastinis įpakavimas 2 Brūkšninis kodas 

Balta 10 l 36 vnt. / pad. 4751006566835 
 

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai 

produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant 

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją. 


