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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МАТОВИЯТ ИМПРЕГНАТОР POLYDOX Hydro е безмирисен продукт на 

водна основа за защита на камъни, чийто специален състав 

осигурява отлично проникване, хидроизолация, устойчивост на 

масла, мазнини и други замърсители на екстериорни и интериорни 

повърхности.  

Нанася се върху абсорбиращи повърхности като плочи от Каристос, 

мрамор, декоративни тухли, огнеупорни тухли, поролит, естествени 

и изкуствени камъни, плочки и други керамични материали, 

циментови камъни, армиран цимент и др.  

Не образува филм, не пожълтява и не променя защитената 

повърхност, като същевременно улеснява почистването и 

предотвратява растежа на плесени. 

Предпазва каменните постройки и конструкции от въздействието на 

метеорологичните условия и замърсяването на въздуха. Продукт на 

приложните нанотехнологии. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Външен вид Мат. Не образува филм. 

Специфично 

тегло 

0,98 – 1,02 kg/l. 

Покривност 4 – 8 m²/l на слой в зависимост от абсорбиращата 

способност  

на повърхността. 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба. 

Продължителност 

на съхнене 

Повърхностно изсъхване след 30 минути. 

Повторно 

нанасяне 

Може да се нанесе повторно ½ – 1 час след 

пълното изсъхване на предишния слой. 

Посочените времена са по-продължителни при 

студени и влажни условия. Внимание! Да не се 

нанася следващ слой на следващия ден! 

ЛОС клас 
„Специални еднокомпонентни покрития за 

подове“. Прагова стойност на ЛОС тип Y = 100 g/l. 

Максимално съдържание на ЛОС в готовия за 

употреба продукт = 5 g/l. ЛОС: летливи органични 

съединения с точка на кипене < 250°C. 

Цвят 
Предлага се в прозрачен млечен цвят. Не може да 

се оцветява. 

 

 

Polydox Hydro 

Продукт за хидроизолационна 

защита на каменни повърхности 

 Покривност: 4 – 8 m²/l  

 Продължителност на съхнене: 

½ час 

 Разреждане: Продуктът е готов 

за употреба 

 Повторно нанасяне: 1 – 2 часа 

 Разфасовки: 750 ml, 2,5 l 

 

 Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски 

пистолет 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете щателно повърхността от мазнини, прах, масла, греси, смазочни 

материали, стара боя, незакрепени частици, ръжда и т.н. Повърхностите, 

върху които ще се нанася продуктът, трябва да са напълно чисти и сухи. Най-

добро проникване се постига, когато повърхностите са с възможно най-ниско 

съдържание на влага. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте добре. Нанесете максималното количество МАТОВ ИМПРЕГНАТОР 

POLYDOX hydro, което повърхността успее да абсорбира добре. Ако е 

необходим втори слой, спазвайте посочените времена за повторно нанасяне. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

По време на работа поддържайте инструментите влажни в контейнера или 

бояджийска вана. Оставете боята от инструментите да се отцеди добре 

обратно в контейнера, след което ги почистете с разредител VECHRO No1, 

топла вода и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура в диапазона 8 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

Да се съхранява на студено място; предпазете материала от замръзване и 

излагане на слънце. Затворете плътно контейнера след приложението. 

Съберете излишната боя за повторна употреба. Повторната употреба на 

багрила може действително да сведе до минимум въздействието върху 

околната среда от експлоатационния живот на продуктите. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Приложимият закон не изисква продуктът да е маркиран с каквито и да било 

етикети за опасност. Повече информация е налична в Информационния лист 

за безопасност на материалите (MSDS). 

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Прочетете етикета преди употреба. Дръжте извън обсега на деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани 

лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в 

съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като 

производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта 

или неспазване на указанията за употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


