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          HYDROINN S 
                     

Charakteristika výrobku 

Vodouředitelný hydrofobační transparentní nátěr k impregnaci minerálních povrchů, který netvoří film a impregnovaný povrch je výrazně 

chráněn před nepříznivými atmosférickými vlivy. 
 

Specifické vlastnosti a použití 

Vysoce účinný vodou ředitelný transparentní hydrofobační a zpevňovací přípravek na bázi silikonem modifikované nanodisperze pro 
impregnaci fasád, přírodního i umělého kamene, pohledových cihel, cihlových obkladů, soch apod.. Skládá z mimořádně jemných částic 

umožňující pronikání do nejmenších kapilár podkladu a tam po vyschnutí díky vhodně upravenému povrchovému  napětí vytvoří 

vodoodpudivý účinek při zachování původní prodyšnosti vodních par a přirozeného vzhledu podkladu. 
Výrobek Hydroinn S je vhodný i k ošetření hliněných omítek v exteriéru i interiéru – vytváří hydrofobní (vodoodpudivý) povrch – snižuje 

špinivost povrchu a zlepšuje jeho čistitelnost. 

 

Pokyny pro zpracování 

Nanášení: štětkou, válečkem, stříkání 

Ředění: vodou 1:0 až 1:1, dle soudržnosti podkladu 
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování 

Vydatnost:  0,15-0,3 kg/m2 v jedné vrstvě  (podle stavu podkladu) 

Zasychání: cca 3-4h dle teploty a vlhkosti 
 

Technická data 

Pojivo: polymerní silikonem modifikovaná nanodisperze 
Měrná hmotnost: min.1,0 g/cm3 

Bod vzplanutí: nehořlavé 

Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C 

 

Provádění nátěru 

Podklad musí být čistý, suchý, soudržný a bezprašný. Zašpiněný povrch řádně vykartáčovat, příp. očistit vysokotlakým vodním paprskem. 

Plísní napadené zdivo ošetřit např. prostředkem ALG Odstraňovač a po té opláchnout čistou vodou. Nové omítky vápenocementové a 

cementové je nutno nechat dobře vyzrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).  

 Aplikuje se štětkou, válečkem nebo stříkáním. V případně soudržného nepříliš nasákavého povrchu aplikujeme 1 vrstvu 
neředěného přípravku Hydroinn S. V případě staršího zvětralého více nasákavého podkladu aplikujeme 2 případně více vrstev přípravku 

Hydroinn S ředěného 1:1 s vodou –každou následující vrstvu je nutno aplikovat „mokrý do mokrého“ –tzn. do ještě mokré předchozí 
vrstvy. Takto postupujeme až do nenasákavosti podkladu. 

 

Poznámka: 

Neaplikovat pod +5°C a při nepříznivém počasí – prudké deště, extrémně vysoké teploty nebo nebezpečí nočních mrazů. 

Chránit oči a pokožku před potřísněním. V případě zasažení ihned opláchnout čistou vodou. V případě požití nebo zasažení očí vyhledejte 

lékaře. 
 

 

Upozornění 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel 

přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 
Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES při potřebě na požádání.  

 


