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Technická informace 
 

AmphiSilan LF koncentrát 
 
Hydrofobní základní nátěr, ředitelný vodou, na zpevňování a egalizaci povrchu. 

 
 
 

Popis výrobku 

 

Oblast použití Hydrofobní základní nátěr, ředitelný vodou, na zpevňování a egalizaci povrchu. 
 

Balení AmphiSilan LF koncentrát (penetrační nátěr) :12 kg 
 

Odstín Po vyschnutí transparentní (bezbarvý) 
 

Skladování V chladném a nemrazivém prostředí.  

Zpracování 

 

Vhodné podklady Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic. 
Informace k jednotlivým druhům podkladů vizte v technické informaci k materiálu 
Amphisilan. 

Příprava materiálu AmphiSilan koncentrát řeďte před použitím čistou vodou v poměru 1:1 
 

Nanášení materiálu AmphiSilan koncentrát: Natíráním nebo stříkáním 
 

Spotřeba Cca 200 - 300 g/m
2
 smíchaného materiálu (směrná hodnota bez záruky, přesnou 

spotřebu stanovte na zkušební ploše). 
 
 

Podmínky zpracování Minimální teplota při zpracování:  
(Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání): 
Nezpracovávejte za teploty pod +5°C, za přímého slunečního záření, za deště nebo za 
silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů. 
 

Upozornění Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě 
zakryjte.  
Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností těchto výrobků, nesmí se míchat s 
jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu 
najednou, dokud je mokrá.  
Nehodí se na nátěry lakovaných ploch, PVC a dřeva. 
 

Doba schnutí : Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % dodržujte dobu vysychání mezi jednotlivými 
nátěry minimálně 12 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání 
prodlužuje. 

Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou. 
 

Instrukce 

 

Bezpečnostní 
upozornění 

Tento výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte 
běžná hygienická pravidla při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 
Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): neuvádí se 
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ADR/GGBG: neuvádí se 
 

Likvidace Skládky zvláštních odpadů, spalovny zvláštních odpadů. Nelikvidujte s domovním 
odpadem, ale odevzdávejte na sběrná místa problematických látek. Zabraňte proniknutí 

do kanalizace, zeminy nebo do vody. 
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 
12). Znečištené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02). 
 

Technické poradenství  V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v 
praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s 
podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci 
s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli 
poskytnout detailní rady k daným objektům. 
 

Servisní středisko tel. 387 203 402 
fax 387 203 422 
e-mail: cbudejovice@caparol.cz 

 
 
 
Technická informace - vydání: leden 2013 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství 
podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně 
správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek 
v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost. 
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