
Technický list 
Stavební chemie  

 

Repol Fasádní 
impregnace S4  
(Silikonimprägnierung Repol S4)  
 
 

���� hydrofobizace povrchu   
���� paropropustná  
����   dlouhodobá ú činnost 
����   ochrana proti graffiti 
 
 

Popis výrobku 
 
Jednosložková, transparentní, k okamžité aplikaci 
připravená hydrofobizace na bázi oligomerního 
siloxanu, s obsahem rozpouštědel, s vysokou 
odolností vůči působení alkálií, je prodyšná, zlepšuje 
čistitelnost a tepelně izolační vlastnosti fasády, 
snižuje nebezpečí tvorby solných výkvětů, mechů 
a plísní. Chrání povrch před vnikáním nečistot, 
reguluje vlhkost a zvyšuje elektrický odpor povrchu.   
 
 

Použití 
 
V exteriéru jako hydrofobní impregnace pohledového 
betonu, vymývaného betonu, betonových střešních 
krytin, pórobetonu, cementových vláknitých desek, 
přírodního i umělého kamene, všech typů minerálních 
omítek, lícových a obkladových cihel a klinkerů.  
Zabraňuje pronikání prachu do fasádních vrstev, 
zamezuje dlouhodobě růstu plísní a mechů. Snižuje 
nasákavost vnějších stěn, tím snižuje jejich tepelnou 
vodivost a napomáhá tepelné pohodě v interiéru, šetří 
náklady na vytápění. 
Také jako profylaktická ochrana proti znečištění, 
usnadňuje následné odstraňování graffiti. 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
1l plechový kanystr              378 kanystrů / 378 l  na paletě  
5 l plechový kanystr                    72 kanystrů / 360 l na paletě 
25 l plechový kanystr                  16 kanystrů / 400 l na paletě   
 
Skladování:  
V suchu, v neporušeném originálním balení  
po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem. 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: cca 0,2 – 0,5 l/m2  

Hustota:                                   cca 0,9 g/cm3  

Podíl těkavých látek:  cca 95 % 

Podíl pevných látek: cca 5 % 

ČSN EN 1504-2: 

Absorpce vody: < 7,5 % 

Rychlost sušení:                      > 10 % (třída II) 

Hloubka průniku:                     > 10 mm (třída II)  

Teplota zpracování:                 +5°C až +30°C                                                                                    
 
 
 

 

Zkoušeno podle 
 
ČSN EN 1504-2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
38505-01/01 Repol Fasádní impregnace S4, 20.11.2012 , jda, str. 1 

MUREXIN spol. s.r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice  
Tel.: 548 426 711  Fax: 548 426 721 
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz 



Technický list  

Stavební chemie                                                                                      
 

 

Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Štětec, váleček, airless zařízení, vysokotlaké 
stříkací zařízení. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, nosný a znavený separačních vrstev. Na 
čerstvý beton lze aplikovat impregnaci až cca 24 hodin po 
odbednění. Nutno mít na zřeteli, že čím je podklad sušší, 
tím je hloubka průniku hydrofobizace větší. Trhliny a spáry 
nad 3 mm nutno před aplikací přestěrkovat. Podklad 
zbavte lišejníků, mechů a ostatních nečistot. Okolní 
plochy, které nechcete impregnovat pečlivě zakryjte, 
mohlo by dojít k  poruchám přídržnosti případných 
následných nátěrů. Okna, dřevěné konstrukce a rostliny 
před nástřikem zakryjte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zpracování: 
Nanášejte pokud možno stříkáním. Ústí stříkací 
pistole držte ve vzdálenosti cca 10 cm od povrchu 
plochy, stříkejte vždy tak dlouho, dokud podklad 
ještě přípravek vstřebává. Menší plochy lze 
ošetřovat štětcem nebo válečkem. Jen velmi 
porézní podklad vyžaduje nános ve dvou krocích.   
 
Teplota zpracování: 
nad + 5°C, platí i pro teplotu podkladu 
 
Další ošet ření: 
Odstranění nástřiku je možné do cca 24 hodin po 
aplikaci technickým benzínem. 
Účinnost nástřiku je až 10 let v závislosti na 
charakteru podkladu a stupni zatížení povrchu 
povětrností. Nástřik lze v případě potřeby kdykoliv 
opakovat. 
 
Spot řeba je závislá na nasákavosti a vlhkosti 
podkladu. Na porézním nasákavém podkladu 
vystačí 1 litr na cca 2 až 3 m2  plochy, na hladkém 
neporézním betonu vystačí 1 litr na cca 4 až 5m2 . 
 
 
 

 

Pro perfektní systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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