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VLASTNOSTI VÝROBKU ■  Na báze vodnatého polysiloxánu, 
■ nevytvára filmový povlak na povrchu, 
■ znižuje nasiakavosť vody, 
■ zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom, 
■ možnosť spracovania valčekovaním, zaplavovaním a bezvzduchovým striekaním, 
■ možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu a 

odstrekujúcim rozmrazovacím prostriedkom, 
■ hĺbka vniknutia podľa EN 1504 časť 2, trieda I, 
■ možnosť aplikácie náteru MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC- 

Color Flair pure, MC-Color Flair pro a MC-Color Flair vision, 
■ skúšaný a schválený ako systém na ochranu povrchu betónu v skladbe OS 1 a OS 2, 
■ kvapky vody nevytvárajú perličky na povrchu. 

OBLASTI POUŽITIA ■ Hydrofobizácia alkalických, cementom viazaných povrchov, ako betón, cementová omietka, vápenno-  
piesková tehla, 
■ hydrofobizácia mált na ochranu a opravu betónových konštrukcií, 
■ v kombinácii a náterovými hmotami možnosť použitia na preventívnu ochrana betónu, 
■ expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie, 
■ certifikovaný podľa DIN/STN EN 1504 časť 2 pre princípy 1, 2 a 8; metóda 1.1, 2.1 a  8.1. 

POKYNY KU SPRACOVANIU     Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý a zbavený všetkých nesúdržných častí, prachu, oleja 

a iných látok, ktoré by mali separačný účinok. 

 
Na to, aby podklad prijal hydrofobizáciu, musí byť nasiakavý. Mokré podklady, resp. podklady nasýtené 

vodou, by sa nemali hydrofobizovať, lebo do nich Emcephob WM nemôže vniknúť.  

 
Pri podkladoch z keramických a ostropálených tehál, ako aj z prírodného kameňa, využite naše 

poradenské služby.   

 
Spracovanie: Emcephob WM je nízkoviskózny vodnatý roztok a pred spracovaním ho treba dôkladne 

premiešať. Aplikovať ho možno valčekovaním,  zaplavovaním a bezvzduchovým striekaním. Zvislé plochy 

upravujte smerom zdola nahor, aby nezostali stopy po stekaní (pri zaplavovaní). Emcephob WM nanášajte 

až do nasýtenia podkladu. Ak by bola z akéhokoľvek dôvodu potrebná opakovaná aplikácia, Emcephob 

WM nanášajte metódou čerstvé do čerstvého. Novovyrobený betón by mal mať pred aplikáciou minimálne 

4 - 6 týždňov. 

 
Osobitné upozornenia: Emcephob WM sa nesmie nanášať na oceľ, pozinkované plochy, plasty, 

neželezné kovy a bitúmenové povrchy. Treba sa preto postarať o prijatie dostatočných ochranných 

opatrení. 

Keďže účinnosť je ako samostatné opatrenie (OS 1 – povrchová ochrana) časovo obmedzená, 

hydrofobizáciu treba obnovovať v pravidelných intervaloch.  

Emcephob WM 
Hydrofobizačný prostriedok pripravený na použitie  
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TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU 
 

Veličina Jednotka Hodnota Poznámky 

Hustota kg/dm³ 0,98  

Obsah účinnej látky hmotn. % 22,9  

Podmienky spracovania °C 

% 

K 

≥ 8 ≤ 25 

≤ 85 

3 

teplota vzduchu, podkladu a materiálu  

relatívna vlhkosť vzduchu 

Spotreba1) ml/m² 70 - 150  

Hĺbka vniknutia mm < 10 trieda I podľa EN 1504-2 

Možnosť zaťaženia dažďom po hodiny cca. 4  

Prestávky medzi prac.krokmi hodiny 6 - 48  

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C a relatívnej vlhkosti 
vzduchu 50%. 

 

1) Hodnoty spotreby závisia od tesnosti, nasiakavosti a druhu podkladu. Za účelom stanovenia spotreby pre daný objekt odporúčame 

zhotoviť skúšobné plochy. 

 

Dodávka 10 l a 30 l kanister 
 

Skladovanie Chráňte pred mrazom. V suchom a chladnom prostredí, v nenačatom originálnom balení, 

možnosť skladovania 12 mesiacov. 

Nakladanie s obalovým odpadom Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v    

informačnom   v informačnom  liste  "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných 

a predajných obalov". Radi Vám ho zašleme na požiadanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným 

stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant 

a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu 

uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi 

uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu.  Upozorňujeme na to, že údaje v iných 

krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, 

ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno 

stiahnuť z internetu. [2021001198] 
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