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Hüdrofobisaator mineraalsete pindade kaitsmiseks sademete eest 
  

Kasutuskohad:  • Välitöödeks, sisetöödeks 

• Fassaadide ja soklite töötlemiseks 

• Siseseinte- ja lagede töötlemiseks 

Rakendused:    • Aluspindade töötlemiseks takistamaks sademete tungimist ehituskonstruktsiooni. 

• Betoonist, krohvitud, tellistest ja muudest mineraalsetest materjalidest pindadele
välja arvatud puidule. 

Omadused:  • Töödeldud pind tõrjub sademeid ja mustust. 

• Muudab töödeldud pinnad tolmuvabaks ja puhastatavaks. 

• Peale töötlemist võib pinda pesta surveveega. 

• Peale töötlemist on pind värvitav kelmettekitavate värvidega. 

• UV-kindel. 

Koostisained:  • Silikoonvaigu dispersioon 

• Siloksaan 

• Tehnoloogilised lisandid 

Tehnilised andmed: 
 
 
 

 
Värvus 

Piimjas, peale kuivamist läbipaistev,  

matt ja värvusetu 

Kuivamisaeg  23°C õhutemperatuuri ja 
50% suhtelise õhuniiskuse korral 

Kuni 3 tundi 

Lahusti Vesi 

Kuivaine jääk, % 11 

Tihedus, g/cm³ 1,00  

pH 6 - 8 
 

Aluspinna 
ettevalmistamine: 

 • Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv (aluspinna niiskuse sisaldus ≤ 2%). 

• Äsjakrohvitud pindadel lasta kuivada 1-2 nädalat sõltuvalt krohvikihi paksusest. 

Töö käik:  • Enne kasutamist toodet põhjalikult segada. 

• Kanda töödeldavale pinnale maalrirulli, pintsli või pihusti abil nii palju, kui aluspind 
suudab imada. 

• Peale kuivamist on töödeldud aluspind vettõrjuv. 

Täiendav info toote 
kasutamise kohta: 

 • Õhu- ja aluspinna töötemperatuur pealekandmise ja kuivamise ajal peab olema
vähemalt +5˚С ning  suhteline õhuniiskus mitte üle 80%. 

• Mitte peale kanda sademete käes või tugeva tuule korral. 
• Maalritarbed pesta koheselt peale tööde lõppu veega. 

Kulu:  
• Kulu sõltub aluspinna poorsusest ning struktuurist, samuti pealekandmise 

meetodist ning tingimustest. Kulu ühekordsel peale kandmisel: 

- betoonile, lubitsemenetkrohvidele - 4-6 m2/l 

- keraamiline tellis – 14-16 m2/l 

- dekoratiivkrohvid – 3-8 m2/l 

- keramsiitplokid -  1,5-3 m2/l 

Säilitamine:  • Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. 

• Säiltustemperatuur +5 kuni +30ºC. 

• Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud alates tootele märgitud 
valmistamiskuupäevast. 



 

 

         TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS 

 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Eesti 
 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 2 / 2

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  
 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

SAKRET HF                                                         Hüdrofobisaator                                               
                                      

21.08.15 

 

Utiliseerimine:  
• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja pakend utiliseerida vastavalt 

seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:  
• Toote ohutusnõuded on ära toodud pakendi etiketil ja samuti tooteohutuskaardis.  

 
 
 
     Pakend: 

Värvus Pakend 1 Pakend 2 EAN-kood 

---- 10 l 36 tk/alusel 4751006566835 

 
Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja 
tootelehe avaldamise kuupäevast hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi 
andmeid või dokumente. Kogu toote tehniline informatsioon põhineb laboratoorsetel ja praktilistel katsetel. Tootja ei 
vastuta toote vale või mittesihtotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke 
korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud 
tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.  
 


