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 Roztok oligomerného vysoko zásaditého alkoxysiloxanu, obsahujúci rozpúšťadlá. Chráni fasády pred 
dažďom a vlhkosťou a vytvára paropriepustnú impregnáciu. Týmito vlastnosťami zabraňuje, aby do 
konštrukcie  vnikala dažďová voda a zároveň zaisťuje, že sa vlhkosť môže dostávať odparovaním 
von. Siloxan je vhodný pre všetky savé a minerálne konštrukcie napr. tehlové murivo, betón, cement, 
vápenné omietky, vápennopieskové tehly, prírodný kameň a vláknitý cement. Nie je vhodný pre 
sadrové a nesavé konštrukcie. 

Vlastnosti: Siloxan odpudzuje vodu a je paropriepustný, zastavuje bezfarebný výkvet solí, zabraňuje vzniku 
vápenných výrastkov, vytváraniu škvŕn a znečisteniu fasády. Je odolný proti ultrafialovému žiareniu, 
poveternostným vplyvom, zásadám, posypovýn soliam, je mrazuvzdorný, bezfarebný  a nezanecháva  
žiaden film na povrchu muriva. Je použiteľný i na mierne vlhké podklady. Siloxan  premosťuje 
vlásočnicové trhliny do 0,2 mm. 

Technické 
údaje: 

Objemová hmotnos ť:  cca 800 g/l 
Zápalný bod:    cca 38oC 
Vizkozita:    cca 1 mPa.s 
Použitím Siloxanu  môže viesť k zafarbeniu fasády, preto doporučujeme vykonať vždy vlastné skúšky 
vopred. 

Príprava 
podkladu: 

Minerálny podklad môže byť suchý alebo mierne vlhký, musí byť savý a pevný, bez bitumenu (živice), 
zvetralého oleja alebo tukov. Deliace vrstvy z prachu, tuku alebo blata sa odstránia pomocou 
Kalklöser . Pred aplikáciou Siloxan u zakryte okná, dvere, poštové schránky, rastliny a pod. Taktiež 
prerušte prípadné reprofilačné práce na betónových konštrukciách. Omylom postriekané plochy ihneď 
umyte prípravkom Epoxan Reiniger . Konštrukcia pri spracovaní môže byť vlhká, na mokrú 
konštrukciu (napr. po daždi) nie je nástrek možný. 

Spracovanie: Siloxan sa naleje do striekacieho zariadenia Siloxanspritze a v prvej vrstve sa aplikuje s malým 
tlakom plochou vytlačujúcou trysku smerom z hora nadol, pričom materiál musí po fasáde prúdiť. Pod 
miestom, ktoré je práve ošetrované by mal byť viditeľný 30-50 cm dlhý film z tekutiny. Druhý nástrek 
musí byť vykonaný bezprostredne po prvom nástreku do čerstvého materiálu. Prípravok je možné 
nanášať i štetkou. Po aplikácii musí byť konštrukia 3 hodiny chránená pred dažďom.   
Siloxan musí byť spracovávaný pri teplote +5 až +35oC a rel. vlhkosti vzduchu max. 80%. 
Ošetrovanie se nemôže vykonávať pri priamom slnečnom žiarení. 

Spotreba: V závislosti na savosti podkladu  medzi 0,2 až 1,0 l/m2 
Hodnoty: 
Betón   0,2-0,5 l/m2 

Omietka   0,5-1,0 l/m2 

Tehla   0,4-1,0 l/m2 
Pórobetón  0,5-1,0 l/m2 
Vápenec                0,4-0,7 l/m2 
Funkčnosť prípravku doporučujeme otestovať na malom kuse fasády. 

Skladovanie: Skladovatelnosť 12 mesiacov. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu a chlade. Chráňte pred 
mrazom. Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie 
týždeň výroby. 

Dodávané 
balenia: 

5-l-oceľový kanyster 
10-l-oceľový kanyster 
25-l-oceľový kanyster 
200-l-kovový sud: 

Dôležité 
upozornenia: 

Zmes alifatických a naftenických uhlovodíkov, obsah aromátu <0,5% Horľavý. Pri požití môže viesť 
k poškodeniu pľúc. Nevdychujte pary. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Pri požití nevyvolávajte 
zvracanie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a predložte etiketu z výrobku. 
 
              
               Týmto vydaniam strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.                                    Vydanie 1.02 

SILOXAN 
SILOXAN – Impregnácia fasády  



 

s a n á c i a  v l h k é h o  m u r i v a

strana 2

SILOXAN 

 


