
Thompson WATER SEAL ULTRA
egyrétegű, átlátszó vízlepergető anyag, a tégla és kőfelületbe beszívódva

hatékony védelmet nyújt az eső káros hatásaival szemben

A WATER SEAL ULTRA átlátszó alacsony viszkozitású vízlepergető anyag, 
talajszint feletti kő és téglafalak teljes, hosszútávú védelmét biztosítja. Élettartama 
kétszeres más vizesbázisú vízlepergető termékhez képest.
Megelőzi a fagykárokból eredő repedésképződést és jelentősen csökkenti
a „kivirágzás” (sókicsapódás) kockázatát. 

ÖSSZETÉTEL 
Vizesbázisú alkil polisziloxán gyanta.

TULAJDONSÁGOK
Megjelenés: tejfehér, tiszta 
Viszkozitás: nagyon alacsony a minél jobb beszívódás érdekében
Szag: enyhe, kellemes
VOC tartalom: alacsony 0,3% - 7,99%.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Mindenféle kő és téglafal talajszint feletti felületére, melyen
nincsenek 0,15 mm-nél szélesebb repedések.

FELHASZNÁLÁS
Tiszta, moha- és penész- és gombamentes és olyan felületre, ahol egyéb bevonat nem 
akadályozza a WATER SEAL ULTRA felületbe való beszívódását.
Erős kefével távolítsa el a mohát és gombát, majd higított HYPO-val (1 rész HYPO-hoz 4 
rész víz) kenje át a felületet és hagyja hatni 48 óráig, lehetőleg száraz időben, majd 
öblítse le vízzel és hagyja teljesen megszáradni. A repedéseket előzetesen javítsa ki. A 
WATER SEAL ULTRA száraz és enyhén nedves (nem teljesen átnedvesedett) felületre 
használható. Gondosan, a teljes felületet kenje át. Festett felületre nem ajánlott a 
használata. 

Használat előtt alaposan rázza fel a kannát. Ecsettel, vagy hengerrel folyamatosan 
dolgozzon. Függőleges felületen alulról felfelé haladjon, kb. méterenkénti szakaszokban. 
Több irányban is kenje át a felületet, a fugákba is juttasson elegendő anyagot. Vízszintes 
felületre való kenéskor is alaposan, hiánymentesen dolgozza be az anyagot.

A WATER SEAL ULTRA felhasználásra kész termék, NE HIGÍTSA.

KIADÓSSÁG 
Függ a felület texturájától és porozitásától, átlagosan 4 m2/liter.

SZÁRADÁSI IDŐ
Kb. 2 óra múlva érintésre száraz. A teljes száradás függ a hőmérséklettől, relatív 
páratartalomtól és a felület szívóképességétől.

SZERSZÁMOK TISZÍTÁSA
Mosás előtt minél több anyagot távolítson el. Használat után azonnal 
Mossa el vízzel és mosószerrel.



IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS
A kezelés hatásos időtartama függ az anyagtól, a felület kitettségétől, és az uralkodó 
időjárási körülményektől.

FONTOS
Ne használja az anyagot, ha a levegő vagy a felület hőmérséklete nem éri el a 10 Celsius
fokot. 
Ne használja nedves időben, vagy ha a teljes száradás előtt eső várható.
A WATER SEAL ULTRA termék színe enyhén tejfehér, de gyorsan kitisztul a felhasználás 
során. 
A száradás után azonnal nem feltétlenül tapasztalható a felületre jutó víz
gyöngy formába rendeződése (lótusz hatás), ez a hatóanyagok beépülése 
(pár nap) után fejlődik ki. 
Nem javasolt a festett felületen való használata.
Ha a környező felületre (üveg, fém, műanyag, fém) az anyag rákerülne, száradás előtt 
még könnyen lemosható mosószeres melegvízzel.
Kerülje a szer növényekre való jutását. 

NÉHÁNY ANYAG SZÍNE SÖTÉTEBBÉ VÁLHAT A KEZELÉS HATÁSÁRA, EZÉRT MINDIG 
VÉGEZZEN PRÓBAKENÉST EGY KIS FELÜLETEN, MIELŐTT AZ EGÉSZET LEKENNÉ.

Ne tisztítsa mosószerrel a kezelt felületet.
Ne használja fára, aszfaltra, műanyagra, gumira.
Szellőztessen a használat során.
Ne használja víznyomás alatti felületeken, tavakban, tetőkön, támfalakon.

TÁROLÁS
Száraz, hűvös, fagymentes (5 °C), jól szellőztetett helyiségben tárolja, távol esetleges 
gyújtóforrástól. A már megnyitott kannát gondosan zárja vissza. A kannát állva tárolja és
szállítsa, hogy elkerülje az esetleges kiömlést.
A termék eltarthatósága legalább két év, légmentesen lezárt kannában.

BIZTONSÁG (S)
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni. 
Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyerekek kezébe nem kerülhet.

TŰZVESZÉLY
Gyulladáspont 61°C fölött. Nem gyúlékony.

FELELŐSSÉG
Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk, tapasztalatainkon a 
tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses 
jogalapnak, kötöttségnek, mivel a kivitelezésre nincs ráhatásunk, a végeredmény olyan 
körülményektől függ, amelyek tőlünk függetlenek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó 
anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, próbafelületet 
készíteni.

Viszonteladó:


