
SMILING HOUSE
WALL BRICK PROTECTOR

Szilikon Impregnálószer hagyományos- és bontott téglákhoz

Jellemzők:
Szilán/sziloxán alapú, vizes bázisú, oldószermentes emulzió. 

Külső megjelenés fehér, opálos
Hatóanyag 
tartalom kb. 4,5 s%

Sűrűség 25 oC-on kb. 1 g/cm3

pH Kb. 12

- behatoló képessége jó
- alkáliakkal szemben igen ellenálló
- felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul
- környezetbarát
- vizes bázisú

A Smiling House   WALL BRICK PROTECTOR emulzió hidrolízisre képes stabilizált 
szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe 
történő  behatolás  után  következik  be,  ami  felbontja  az  emulziót.  Az  emulzió 
felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió vízlepergető szilikongyantává alakul 
át.  A  vízlepergető  hatás  még  a  felhordást  követő  rövid  időn  belül  bekövetkező  eső 
ellenére  sem  romlik  jelentősen.  A  Smiling  House WALL  BRICK  PROTECTOR 
jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris  úton történő vízfelszívó képességét, de a 
pórusokat,  kapillárisokat  nem  tömíti  el.  Ennél  fogva  csekély  vagy  alig  észrevehető, 
mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

Alkalmazás:
A  Smiling  House WALL  BRICK  PROTECTOR  kiváló  vízlepergető.  Készítésekor 
elsődleges  szempont  az  volt,  hogy  tökéletesen  megfeleljen  a  hagyományos  téglák 
impregnálásához.  Speciális  összetételének  köszönhetően  azonban  sokféle  ásványi  felületet 
képes vízlepergetővé tenni. Alkalmazásával javítjuk a kezelt felületek UV állóságát is. Így a 
napsütésnek kitett felületetek lassabban fakulnak ki.
Nem alkalmas kevésbé szívóképes felületek kezelésére, mint pl.: tömör terméskövek, mészkő, 
márvány, csiszolt felületek, gőzölt beton.

Tárolás:
A Smiling  House WALL BRICK PROTECTOR  eredeti,  zárt  edényben  0-30  oC között 
legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan. 
A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid 
idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot 
kapunk.
A  Smiling  House   WALL  BRICK  PROTECTOR  kis  mennyiségű  konzerváló  szert 
tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.
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Feldolgozás:

Fontos! Az  impregnálással  konzerválunk,  ezért  a  kezelendő  felületről  a  rákerült 
szennyeződéseket a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festéket) mert azok a 
védőréteg felhordása után nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem  távolíthatóak el (a felület 
károsítása nélkül).

A Smiling House WALL BRICK PROTECTOR-t az elkészült, megtisztított tégla felületre, 
ajánlatos ráfolyatással, vagy nagycseppes permetezéssel (az anyag folyjék meg a felületen) a 
kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg 
megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)! 
A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos 
anyagmennyiséget.  A termékkel  a fugázatot  is leimpregnálhatjuk,  így az is vízlepergetővé 
válik.
Figyelem! Alkalmazható  mártásos  impregnáláshoz  is  (ajánlott  mártási  idő:  1  perc)!  De 
amennyiben mártásos eljárást alkalmazunk, úgy a kezelt tégla csak speciális tapadóhidakkal 
lesz  ragasztható.  A  hagyományos  ragasztók  (pl.:  malter)  nem  képesek  rögzíteni.  Ezért  a 
mártásos  eljárást  csak akkor ajánljuk,  ha a  tégla  járófelületként,  homokba kerül  lerakásra. 
Ilyen esetekben azonban a mártás a legcélszerűbb eljárás. Mártás után a téglának meg kell 
száradnia beépítés előtt.
Mivel a Smiling House WALL BRICK PROTECTOR nedvesítő szert tartalmaz, ezért egy 
esetleges újbóli kezelést is minden további nehézség nélkül elvégezhetünk.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.  
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet  átforrósodva, mert a hatóanyag elpárolog a 
beépülés előtt!

Biztonsági intézkedések:
A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.
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