
 POPIS   

PS-20 je priehľadný siloxanový roztok na priame 
použitie ako hydroizolácia a ochrana anorganických 
podkladov pred dažďovou vodou.  Ponúka: 

• Vynikajúcu vodoodpudivosť a dlhodobú ochranu. 
• Paropriepustnosť (umožňuje podkladu “dýchať”).  
• Nevytvára kôru na podklade ani nemení jeho 

vzhľad.  
• Zabraňuje tvorbe fľakov. 
• Chráni od soli, mrazu a špiny.  
• Zabraňuje vstrebávaniu dažďovej vody a nečistôt.  
• Vhodný aj pre veľmi zásadité podklady.  
• Okamžitý účinok ihneď po nanesení.  

Produkt je certifikovaný označením zhody CE ako 
hydrofóbna impregnácia podľa normy EN 1504-2. 

 POUŽITIE   

PS-20 sa používa ako hydroizolácia a ochrana pred 
dažďom: 

• Prírodného a umelého kameňa. 
• Kamennej dlažby. 
• Dekoračných tehál a omietok. 
• Nenatretých omietok a múrov. 
• Strešnej krytiny. 

 TECHNICKÉ ÚDAJE   

Farba: priehľadná

Hustota: 0,79 kg/l

Schopnosť 
penetrácie:

Trieda I <10 mm

Nasiakavosť vodou a 
odolnosť proti 
alkáliam: 
(EN 13580)

Pomer nasiakavosti <7.5% 
v porovnaní s 
neošetrenými vzorkami  

Pomer nasiakavosti <10% 
pri ponorení do zásaditého 
roztoku 

 APLIKAČNÝ POSTUP   

1. Príprava podkladu 
Podklad musí byť čistý, suchý a mať otvorené póry. 
PS-20 obsahuje rozpúšťadlá, preto pred nanášaním 
ochránťe a zakryte priľahlé okná, natreté omietky a 
iné materiály (ako polystyrén, tmely, živice), ktoré by 
moh l i by ť poškodené a l ebo ovp l yvnené 
rozpúšťadlom.  

2. Nanášanie 
PS-20 sa nanáša štetcom, valčekom alebo 
striekaním. Zvyčajne stačí jedna alebo dve vrstvy. 
Druhá vrstva sa nanáša pokiaľ je prvá stále čerstvá. 
Hydroizolácia je účinnejšia na šikmých plochách bez 
stojatej vody.  

 SPOTREBA   

0,2-0,4 lit/m2, v závislosti od nasiakavosti podkladu.  

 BALENIE   

1l, 3l a 20l nádoby.  

 SKLADOVANIE   

18 mesiacov v chladnom prostredí v uzavretých 
nádobách.  
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Koeficient rýchlosti vysúšania:  
(EN 13579)

Trieda II >10%

Paropriepustnosť: 
(EN ISO 7783-2) 
(paropriepustný:  
Trieda I: Sd < 5 m)

Sd = 0,075 m
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EN 1504-2  
DoP No. PS-20/1410-01  

Výrobky na ochranu povrchu 
Hydrofóbna impregnácia

Schopnosť penetrácie: Trieda I <10 mm 
Nasiakavosť vodou a odolnosť proti alkáliam:
- Pomer nasiakavosti <7.5% v porovnaní s 

neošetrenými vzorkami
- Pomer nasiakavosti <10% pri ponorení do 

zásaditého roztoku
Rýchlosť vysúšania: Trieda II >10%
Nebezpečné látky v súlade s 5.4 

 VÝROBCA 

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, P.O. 
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grécko 
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
web: www.isomat.net
e-mail: info@isomat.net

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach 
oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. 
Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie 
sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ̌ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný 
pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania 
týkajúce sa rovnakého produktu. 
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