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SILOPHEN  
KŐIMPREGNÁLÓ LAKK 

 
MŰSZAKI ADATOK 
 
Felépítés: Szilikongyanta alapú, egykomponensű gyantaoldat. 
BTO 2430129900 
 
Választék: 
SILOPHEN KŐIMPREGNÁLÓ LAKK 
 
Alkalmazási terület: Beton, klinker tégla, mészkő és egyéb ásványi eredetű valamint mesterséges porózus 
felületek impregnálására szolgál. Laza térhálójú filmet képez. Az alap nedvszívó képességétől és porozitásától 
függően 1 – 3 mm mélységben beimpregnál a kezelt felületbe és növeli annak vízállóságát. A vízállóság 
növelése (nedvszívó képesség csökkenése) növeli a kő, beton, műkő stb. fagyállóságát, élénkíti színét, kiemeli 
rétegeinek rajzolatát. 
 
Minőségi jellemzők: 
 
Külső világossárga folyadék 
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel 
mérve 

min. 30 s 

Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 105 oC-on, 2 óra min. 36% 
Száradási idő 20 oC-on, (MSZ ISO 1517:1993) (min. 50% relatív 
légnedvesség-tartalomnál) 1. fokozat 

max. 6 óra 

Száradási idő: teljes átkeményedés 14 nap 
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979) a felhordást követő 24 óra elteltével 
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1020 g/cm3 
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 5 m2/kg 
 
Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított 24 hónapig. 
 
Csomagolás: 4 és 25 kg, ónozott acéllemez dobozban. 
 
Alkalmazás: Ecsettel tisztítsuk és pormentesítsük, majd szárítsuk ki a beton, tégla, mészkő, terméskő stb. 
porózus felületeket.  
Ecsettel, Teddy hengerrel dolgozzuk be a felületbe a terméket, egészen addig, míg a felület tartósan nedvesnek 
tűnik, de még nem képződött lakkfilm a felületén.  
 
Hígítás: Amennyiben szükséges, aromás hígítóval hígítható. Használatot követően a szerszámokat szintén 
aromás hígítóval tisztíthatjuk meg. 
 
Tűzvédelmi előírás: az II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik. 
 
Veszélyes anyagtartalom: 8 % xilol, 60 % metoxipropilacetát 
 
VOC tartalom: a termék max. 710 g/l VOC-t tartalmaz 
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Figyelmeztető  mondatok: 
 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását okozhatja. 
. 
 
 Izocianátot tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. 
 

A z óvintézkedésre utaló mondatok: 
P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.  
P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.  

 P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 
 P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező. 

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy 
rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
. 

 
 
 
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. 
Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért 
kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget 
nem vállalunk. 
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