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Bezpečnostní list.

Stormshield Water Seal

Vodoodpudivé napouštědlo

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

R10 Hořlavý. R51 Toxický pro vodní organizmy. R53 Může vyvolat 

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví škodlivý: 

při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může 

způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů 

zapálení – Zákaz kouření. S23/42 Nevdechujte páry/ aerosoly, při 

fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek 

k ochraně dýchacích orgánů. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým 

množstvím vody a mýdla nebo jiným vhodným mycím prostředkem. 

S29 Nevylévejte do kanalizace. S51 Používejte pouze v dobře větraných 

prostorách. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální 

pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení. 

 OBSAH VOC

Velmi vysoký obsah VOC (těkavých organických látek) > 50%

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hustota výrobku: 0,78 – 0,81 kg/m³

Obsah netěkavých látek (sušina): 9 %

BALENÍ (L)

5

ŘEDIDLO

Neředí se.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací suchý, čistý a  zbavený nečistot 

a  nepřilnavých částí. Nerovnosti, škáry a  praskliny opravte. Chraňte 

si dýchací cesty před vdychováním prachu a  při broušení používejte 

respirátor.

CHARAKTERISTIKA

Stormshield Water Seal je speciální přípravek, který je voděodolným 

těsnícím prostředkem určeným na pórovité stěny v  exteriéru. Vytváří 

vodoodpudivý povrch bez snížení paropropustnosti a  beze změny 

vzhledu natíraného povrchu. Je určený pouze pro fasádní povrchy. 

Neodstraňuje povrchové defekty konstrukčního charakteru. Zabraňuje 

pronikání vody do vnějších pórů stavebních materiálů.

Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo zdrojů tepla a mimo 

blízkosti zdrojů zapálení. Po použití obal důkladně uzavřete a  uložte, 

nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu.

Zbytky výrobku: O 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Obaly čisté: 0 15 01 04 Kovové obaly.

Obaly znečištěné: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

ŠKÁLA BAREV

Bezbarvý.

POUŽITÍ

Vhodný na beton, cementovou omítku, cihlové, kamenné 

a tvárnicové zdivo a hrubou omítku.

Průměrně 3 - 5 m² z  1 litru v  závislosti na savosti a  typu 

povrchu.

VYDATNOST

DOBA SCHNUTÍ

Nátěr je suchý na dotek za 4 – 6 hodin. Nanášení další 

vrstvy po 8 hodinách.

8
hod

APLIKACE

Nanášejte štětcem nebo válečkem dostatečné množství na 

dosáhnutí maximální ochrany. 

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Před čištěním odstraňte zbytky nátěru z  použitých 

pracovních nástrojů. Znečištěné nářadí omyjte přípravkem 

White Spirit ihned po skončení prací. 

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká, Nízkovroucí 

hydrogenovaný benzín 50-100%.


