
Műszaki Adatlap 
 

AQUAPEL-S          210111 
Víz- és sótaszító védelem betonfelületekhez 
 
Leírás 
Az AQUAPEL-S egy új generációs oldószer alapú impregnáló termék, amely 
polikondenzált szilícium-dioxidból áll. Ez az átlátszó és lélegző víztaszító anyag ideális 
beltéri és kültéri használatra egyaránt. 
Az AQUAPEL-S behatol a betonba és kémiai reakció útján közvetlenül kötődik a 
felülethez, ezáltal kiemelkedően és tartósan ellenáll a víznek és a sónak. 
Az AQUAPEL-S színtelen, nem sárgul meg, és a felhordástól számított 7-10 nap 
elteltével védelmet nyújt a víz és a sók ellen. 
 
Jellemzők 
• Mélyen behatol az aljzatokba, és hosszú távú védelmet nyújt. 
• Hatékonyan gátolja a nedvesség és a só felszívódását 
• Gyorsan és könnyen alkalmazható 
• Használatra kész termék 
• Nem hoz létre filmréteget és nem sárgul 
• Nem változtatja meg a padló színét  
 
Felhasználási területek: 
Az AQUAPEL-S megvédi a betont a jegesedésgátló vegyi anyagok, az útszóró sók és 
más vegyi anyagok káros hatásaitól hideg és meleg éghajlaton egyaránt. 
Az AQUAPEL-S látszóbeton, öntött padló, mosott kavicsos beton, SASSOITALIA®, tégla 
és térkő burkolat padlóinak védelmére is használható.  
 
Műszaki adatok 
NCHRP 244 II sorozat,     85%  
A vízfelvétel csökkentése (minimum). 
 
NCHRP 244 II sorozat,    90% 
Klorid behatolás csökkentése (minimum) 
 
Behatolási mélység     2-4 mm 
(az aljzat porozitásától függően) 
 
ASTM C 672, húzópróba    0 
(0 = "nincs sztrippelés") 
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Alkalmazás 
Előkészítés 

A betonnak jó állapotban kell lennie, és mechanikusan vagy vegyileg meg kell 
tisztítani a szennyeződéstől, a kivirágzástól, a szennyeződésektől, az olajtól, a 
kipárolgásgátlóktól, viaszoktól vagy gyantáktól. Javítsa ki a sérült felületeket.  

Új simított beton (helikopter) 

Szokásos éghajlati viszonyok között az AQUAPEL-S alkalmazása előtt hagyja a betont 
legalább 10 napig szilárdulni. 

Nyomtatott felületek 

Az AQUAPEL-S alkalmazható a sóktól való védelem fokozására a nyomott felületeken. 
Hagyja a betont legalább 7-10 napig szilárdulni mielőtt felviszi az AQUAPEL-S réteget. 
6-8 óra elteltével alkalmazhatja az IDEAL SEALER akrilgyantát. 

Alkalmazás 

Használat előtt alaposan keverje össze az AQUAPEL-S-t. Ne hígítsa. Vigye fel az 
AQUAPEL-S terméket ventilátorral, hengerrel vagy kefével ellátott kisnyomású 
pisztoly segítségével. Több egyenletes rétegben alkalmazza a telítettség elérésére. A 
következő réteget csak azután vigye fel, amint az előző réteg megszáradt a felületen. 

Tisztítás 

Használat után azonnal tisztítsa meg a használt eszközöket oldószerrel. 

Ne felejtse! 

Az AQUAPEL-S-vel kezelt felületek a felhordás után körülbelül 7-10 nappal fejtik ki 
teljesen a víz- és sótaszító tulajdonságukat.  

 
  
Anyagfelhasználás 
A javasolt anyagfelhasználás betonfelületen m2-enként: 
Porózus felületeken vagy seprűzött felületen:   250-350 g / m² 
"Helikopteres " kész felületeken:     200-250 g / m² 
Sima vagy az Ideal Hard-dal már kezelt sima felületeken:  150-200 g / m² 
Nyomtatott beton fületeken:     150-200 g / m² 
 
Csomagolás / tárolás / eltarthatóság 
AQUAPEL-S felhasználásra kész állapotban, 25 literes edényekben van kiszerelve. 
Eredeti, lezárt edényekben, hűvös és szellőztetett helyen, legalább 4°C 
hőmérsékleten 12 hónapig tárolható. 
Használat után azonnal zárja le a nyitott edényeket. 
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Figyelmeztetések 
Használjon egyéni védőfelszerelést, például gumikesztyűt és védőszemüveget.  
Óvja az üveg, műanyag termékeket, a füvet és a növényeket a közvetett 
permetezéstől. Kerülje az élelmiszerrel való érintkezést. A tartályokat tartsa távol 
közvetlen napfénytől, esőtől és fagytól. 
További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot. 
 
Korlátozások 
Az AQUAPEL-S nem alkalmazható, ha a levegő, a termék és / vagy a felület 
hőmérséklete 4 ° C-nál alacsonyabb, vagy 35 ° C-nál magasabb. Kerülje az alkalmazást 
erős szélben, nedves padlón, vagy ha a következő 8 órán belül eső várható.  
Az AQUAPEL-S nem minősül vízszigetelésnek, és nem is pótolja azt. 
Csak oldószer alapú gyantákat lehet az AQUAPEL-S-vel kezelt felületre felhordani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTOS: 
Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a 
termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatával 
kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja és 
érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra 
szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül 
használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot 


