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Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným 
na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém 
listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

PROFI HYDRO Kat. č.:5906  
Aktualizace 9/2021 

 
Produkt: Hydrofobizační nátěr na savé minerální povrchy. 

 
Použití: Pro zpevnění a vytvoření vodoodpudivé úpravy stavebních hmot na minerální bázi (beton, 

cihla, pískovec, omítka apod.), pro vnitřní i vnější použití. Není vhodný pro sklo, glazované 
povrchy a kovy. 

 
Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům  

a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.  
 
Technické 
údaje: 

Složení: 
Spotřeba materiálu: 

vodný roztok alkylovaných silanolátů 
0,1–0,3 kg/m2(v závislosti na nasákavosti a struktuře podkladu) 

Normy: - 
 
Zpracování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava podkladu: 
Vhodnými podklady jsou anorganické materiály-kámen, omítky, štuky, dlažby, pálená či 
betonová střešní krytina apod. Podklad musí být suchý, soudržný, bez nečistot  
a separačních vrstev (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů apod.). 
Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny. Mezi rizikové podklady patří podklady 
vlhké, trvale zavlhlé, biologicky napadené. Nepoužívat na skleněné, glazované a obecně 
leštěné povrchy. V případě kontaminace je nutné v co nejkratší době setřít navlhčeným 
hadrem a následně opláchnout vodou. Rovněž je nutno zabránit kontaminaci měděných  
a pozinkovaných povrchů. Při případné aplikaci na dřevo dojde ke změně jeho barevného 
odstínu. 
 
Způsob aplikace: 
Aplikaci je možné provádět nástřikem, s využitím štětce nebo válečku. V závislosti 
na savosti podkladu nanášejte až do úplného nasycení podkladu v daném místě a následně 
postupujte dále. Nelze provést aplikaci nátěru na celé ploše a poté se vracet pro provedení 
druhého nástřiku – tato aplikace by se již nemusela podařit. Nátěr aplikujte na místech 
chráněných před přímým slunečním zářením, deštěm a silným větrem. Při teplotách 
vzduchu nebo podkladu pod +5 °C nepoužívat. Pracovní nářadí a případně vzniklé skvrny 
v okolí ošetřované plochy omyjte vodou. Skleněné, kovové a keramické materiály zakryjte 
vhodným způsobem proti možnému odstřiku (hrozí naleptání). 
 
Poznámka: Při aplikaci na barevné podklady obsahující organické pigmenty (např. 
pastovité omítky na zateplovacích systémech či jiných typech fasád) může v některých 
případech docházet ke změnám barevného odstínu. Z těchto důvodů se doporučuje 
použití produktu předem odzkoušet. 
 
Upozornění: V případě ředění prostředku vodou zvážit možnost opětovného použití 
otevřeného balení prostředku. Pokud bude spotřebováno celé balení materiálu ihned 
beze zbytku, lze ředit pitnou vodou. Pokud dojde ke spotřebování pouze části balení a další 
část materiálu bude použita na jiném objektu, potom je ředění možné provádět pouze 
destilovanou vodou. V případě ředění pitnou vodou může dojít ke zkrácení životnosti 
naředěného systému, k vysrážení solí z vody, zabarvení vlivem železitých iontů apod. 

 
Likvidace odpadu: Viz Bezpečnostní list. 



Technický list  
Profibaustoffe CZ, s.r.o.   

 

 
 

2/2 
 

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu 
technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným 
na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém 
listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání. 
 

 

 
Skladování: 6 měsíců od data výroby v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 30 °C. 

Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem. Výrobek nesmí zmrznout.   
 
Balení: Kanystr – 5 kg.  

 
Bezpečnost práce: Viz Bezpečnostní list. 
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