Sikagard®-703 W
balení
www.youtube.com/sikaczsro
Instruktážní video

Sika know-how

Sikagard®-703 W

z velkých staveb do Vašich domovů

2 l a 5 l plastový kanystr

Návod k použití:

bezbarvá hydrofobní
impregnace na zdi,
fasády atd.

- podklad musí být suchý nebo slabě zavlhlý (bez stojící vody)
- teplota okolí, podkladu a výrobku musí být v rozmezí + 5°C až +30°C
- cementový podklad (malta, beton apod.) musí být nejméně 7 dní starý
- povrch musí být čistý, bez lišejníků, řas a mechů
(pro odstranění použijte Sikagard®-715 W), nečistot a volných částic

aplikujte jeden nátěr
několik hodin po
shora dolů a dbejte na aplikaci chraňte před
to, aby nátěr nestékal deštěm (záleží na
podmínkách)

vodo-odpudivost je
výrazně snížena,
pokud je povrch silně
popraskaný

Váš distributor

03/13

spotřeba
malta a beton

kámen a cihla
1 litr = 5,0 - 6,0 m

1 litr = 2,0 - 3,0 m2

1 m2 = 0,17 - 0,20 l

1 m2 = 0,33 - 0,50 l

2

před aplikací nezapomeňte očistit: řasy, mechy
a lišejníky:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001.
Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.

Sikagard®-715 W
odstraňovač mechů,
lišejníků a řas

Před použitím si prostudujte aktuální technický a bezpečnostní list.

Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Sikagard®-703 W
výhody:

1-komponentní, bezbarvá, silan/
siloxanová impregnace na vodní bázi.
Impregnace se silnou penetrační
silou ke zvýšení trvanlivosti a vzhledu
konstrukčních prvků

lze použít na nové nebo
staré konstrukce

vlastnosti:

ideální pro ošetření
zahradních prvků

Sikagard®-703 W
zlepšuje povrchovou
odolnost proti vnikání vody
a znečišťujících látek

Sikagard®-703 W
je bezbarvý a neovlivňuje
vzhled povrchu!

Sikagard®-703 W
zlepšuje odolnost proti špíně,
prachu a sazím a omezuje
uchytávání lišejníků,
řas a mechů

Sikagard®-703 W umožňuje,
aby fasáda dýchala

neviditelná
ochrana

může být použit na různé
povrchy

velmi jednoduchá aplikace
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hydrofobní nátěr může být
přetřen barevnými nátěry
Sikagard®

