
 

 

HYDROBAT 2000 
Víztaszító impregnálószer  

 

 Hydrobat 2000 megakadályozza a légköri szennyeződések letapadását valamint az 

eső, tél és fagy  okozta algaképződést.  

 Védi a falakat a nedvességi behatásoktól és megakadályozza a vakolat lehámlását.  

 100%-ig átlátszó és oxigénáteresztő.    

 Hydrobat 2000 nem változtatja meg a kezelt felület kinézetét, teljesen ártalmatlan 

és nem mérgező.  

 Ha véletlenül a termék fára kerülne, jól letisztítható és utána újralakkozható marad. 

 A kő színe mélyebb, élénkebb lesz, a kezelés után még „lélegzik“, sokkal nehezebben 

tapad meg a vízkő, ezáltal egyszerűbben is takarítható.  

 A falak kevésbé lesznek nedvesek, ennek következtében a hőszigetelés javul, és a 

penész megtapadása is nehezebb a mélyebb rétegekben. 

 Nem szabad hígítani, közvetlen alkalmazható. 

 Az alkalmazás alatt a hőmérsékletnek nincs befolyása a végeredményre. A termék 

0oC alatti hőmérsékleten is használható.  

 

Felhasználás 

 

Hydrobat 2000-et ott alkalmazhatjuk, ahol a felületet szélsőséges (víz,vízpára, penész, 
vegyszerkezelés) viszontagságoktól kell védeni.   

Pl: térkő, greslap, terméskő, fugák, járófelületek, homlokzatok, stukkók, műemlékek, 
texturált falak, mészkő falak stb.   

 

Használati utasítás 

Gondoskodjunk tiszta és száraz felületről. A salétromot és a penészt először el kell kefével 

távolítani pl. a Walter ipari penészfolt eltávolító folyadékkal. Az esetleges repedéseket 

tömíteni kell, mielőtt a Hydrobat 2000-et használnánk. Javasolt száraz időben és lehetőleg 

pormentes felületeken a munkát megkezdeni.   

 



Hígítatlanul használja. Ecsettel, festékpisztollyal vagy permetezővel kell felhordani. Mindig 

haladjon fentről lefelé, álljon meg, amikor a felület már nem szívja fel a tömítőanyagot. 

Néhány órányi száradás után a Hydrobat 2000 szilárd felületet képez, és tökéletes 

védettséget biztosít.  

Egy réteg gyakran elegendő, de nagyon porózus felületek esetén egy második réteget kell 

felhordani, amint az első réteg elveszíti fényét.  

Kültéren a kezelt felületek a legtöbb homlokzati festékkel átfesthetők: Vinil-akril vizes 

diszperziós festék, latex emulziós festék, pliolit falazó festék (először végezzen spot 

tesztet). 

Terjedelem: Az anyag porozitása szerint = 2-10 m² / liter (21-105 ft² / qt). Előnyös, ha 

először foltvizsgálatot végeznek a kezelendő felületen. Ha a felület új fal, javasoljuk, hogy 

várjon 28 napot a felület kezelése előtt. Ellenőrizze a víztaszító képességet, figyelve arra, 

hogy a víz gyöngyözzön a felszínen, amennyiben nem, hordjon fel még egy réteget. 

A HYDROBAT 2000 nem használható alapok tömítésére vagy teraszok vízszigetelésére. 

 

 

Tulajdonságok 
 

 

Szín: átlátszó 

Illat: nincs 

Tűzre való érzékenység: gyúlékony  

(Lobbanási pont 38°C) 

    

 

      Kiszerelés: 20 liter 

 


