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výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúce vydania. 
 

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

 
Produkt: Hydrofobizačný náter na nasiakavé minerálne povrchy. 
 
Použitie: Na spevnenie a vytvorenie vodoodpudivej úpravy stavebných hmôt na minerálnej báze 

(betón, tehla, pieskovec, omietka a pod.), pre vnútorné i vonkajšie použitie. Nie je 
vhodný na sklo, glazované povrchy a kovy. 

 
Vlastnosti: Znižuje nasiakavosť, zvyšuje odolnosť ošetreného povrchu proti atmosférickým vplyvom 

a napadnutí biotickými škodcami. UV žiarenie neznižuje hydrofóbny účinok prípravku. 
 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
Spotreba materiálu: 

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

 
Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Vhodnými podkladmi sú anorganické materiály-kameň, omietky, štuky, dlažby, pálená či 
betónová strešná krytina a pod. Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt a 
separačných vrstiev (prach a prašné častice, mastnoty, zvyšky starých náterov a pod.). 
Voľné a nesúdržné čiastočky musia byť odstránené. Medzi rizikové podklady patria 
podklady vlhké, trvalo zavlhnuté, biologicky napadnuté. Nepoužívať na sklenené, 
glazované a všeobecne leštené povrchy. V prípade kontaminácie je nutné v čo najkratšej 
dobe zotrieť navlhčenou handrou a následne opláchnuť vodou. Rovnako je potrebné 
vyhnúť kontaminácii medených a pozinkovaných povrchov. Pri prípadnej aplikácii 
na drevo dôjde k zmene jeho farebného odtieňa. 
 
Spôsob aplikácie: 
Aplikáciu je možné vykonávať nástrekom, s využitím štetca alebo valčeka. V závislosti 
od nasiakavosti podkladu nanášajte až do úplného nasýtenia podkladu v danom mieste a 
následne postupujte ďalej. Nemožno vykonať aplikáciu náteru na celej ploche a potom sa 
vracať pre realizáciu druhého nástreku - táto aplikácia by sa už nemusela podariť. Náter 
aplikujte na miestach chránených pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným 
vetrom. Pri teplotách vzduchu alebo podkladu pod +5 °C nepoužívať. Pracovné náradie a 
prípadne vzniknuté škvrny v okolí ošetrovanej plochy umyte vodou. Sklenené, kovové a 
keramické materiály zakryte vhodným spôsobom proti možnému odstreku (hrozí 
naleptanie). 
Poznámka: Pri aplikácii na farebné podklady obsahujúce organické pigmenty (napr. 
pastovité omietky na zatepľovacích systémoch či iných typoch fasád) môže v niektorých 
prípadoch dochádzať k zmene farebného odtieňa. Z týchto dôvodov sa odporúča 
použitie produktu vopred odskúšať. 
Upozornenie: V prípade riedenia prostriedku vodou zvážiť možnosť opätovného použitia 
otvoreného balenia prostriedku. Pokiaľ bude spotrebované celé balenie materiálu ihneď 
bezo zvyšku, možno riediť pitnou vodou. Pokiaľ dôjde ku spotrebovaniu len časti balenia 
a ďalšia časť materiálu bude použitá na inom objekte, potom je riedenie možné 
vykonávať iba destilovanou vodou. V prípade riedenia pitnou vodou môže dôjsť 
k skráteniu životnosti riedeného systému, k vyzrážaniu solí z vody, zafarbeniu vplyvom 
železitých ióntov pod. 

 
Odstraňovanie 
odpadu: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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Skladovanie: 6 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až 

+30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie 
zmrznúť. 

 
Balenie: Kanister - 5 kg. 

 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov. 
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