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TECHNICKÝ LIST 

    

 

INFORMACE O PRODUKTU 

  
BALENÍ:  

Plechovka 1 L  

Plechovka 5 L  

 

 

Výrobek splňuje požadavky normy 

PN-EN 1504-2  

  
  

  

 

 

 

VODOODPUZUJÍCÍ IMPREGNACE BETONU NEBO 

STAVEBNÍCH PREFABRIKÁTŮ NA CEMENTOVÉ BÁZI 
 

NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL 

 

DYNASIL® BETON je vysoce kvalitní hydrofobizační prostředek připravený k 

okamžitému použití určený k hydroizolaci betonu, montovaných budov na 

bázi cementu, včetně silně alkalických podkladů. 

  

DYNASIL® BETON je moderní hydrofobní impregnace na bázi chemicky aktivních 

látek, určená k impregnaci betonu a prefabrikovaných stavebních prvků, výrobků 

na bázi cementu vystavených nepříznivým atmosférickým podmínkám. Díky 

schopnosti vytvářet silné chemické vazby, se impregnace dostane do struktury 

materiálu a dodá mu hydrofobní vlastnosti a zpevní povrch. Radikální snížení 

savosti prodlužuje životnost betonu, brzdí procesy zvětrávání a chrání před 

pronikáním škodlivých látek rozpuštěných ve vodě, sloučeninami, nečistotami a 

korozí materiálu.  

  

Impregnace nemění vzhled povrchu a nevytváří povlak  

 
Jedinečná odolnost vůči obzvláště obtížným povětrnostním podmínkám, dešti, mrazu, UV záření a 

mnoha chemickým látkám činí trvanlivost impregnace DYNASIL® BETON s profesionálním použitím 

min. 10 let.  

  
VLASTNOSTI 

  

• Vynikající schopnost penetrace do podloží 

• Vysoká odolnost vůči alkáliím 

• Rychlý rozvoj hydrofobního účinku 

• Schne do nelepivé formy 

• Účinné proti malým puklinám a trhlinám 

• Zvyšuje mrazuvzdornost materiálu 

• Účinné i na vlhkém povrchu  

 

  Impregnace Dynasil® Beton snižuje citlivost povrchu na nečistoty a usnadňuje 

samočištění fasády vlivem srážek. Zároveň zabraňuje tvorbě hub a mechů. 

Impregnace umožňuje zachovat estetický vzhled fasády po mnoho let. 
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POUŽITÍ 

  
DYNASIL® BETON lze použít k hydroizolaci svislých a vodorovných fasád, teras, 

plotů, střech, architektonického betonového obkladu, betonové dlažby atd..  

  

  

  

PŘÍPRAVA POVRCHU 

  
Impregnovaný povrch by měl být rovnoměrně savý, porézní, bez nečistot a 

důkladně odmaštěný. Skvrny od motorového oleje a tuky lze důkladně odstranit 

pomocí přípravku DYNASIL® OIL ABSORBER. Odstraňte dříve aplikované nátěry a 

impregnace. Čerstvý beton by měl být impregnován nejdříve po 14-21 dnech, 

cementové spáry a spárovací hmoty po úplném zaschnutí. Povrchy, které nejsou 

určeny pro impregnaci, by měly být chráněny proti stříkající vodě. Pokud dojde k 

jejich potřísnění, lze impregnaci okamžitě odstranit teplou vodou a saponátem 

případně v krátké době pomocí jakéhokoli rozpouštědla. 

  

  Při použití DYNASIL® BETON je třeba věnovat zvláštní pozornost velmi 
důkladnému utěsnění oken a jiných nenasákavých povrchů, protože DYNASIL® 
BETON vytvrzuje během několika hodin v tak pokročilém stupni, že již není 
možné odstranění vytvořené účinné látky. Pokud si však impregnace najde 
cestu na okenní tabuli, měla by být odstraněna co nejdříve, případně s 
rozpouštědlem. 

  

  

  

APLIKACE  

  
Impregnaci lze provést štětcem nebo stříkáním. Aby se předešlo nedostatkům, 

doporučuje se impregnaci aplikovat nejméně dvakrát metodou „mokrý na mokrý“. 

Postupné vrstvy by měly být nanášeny v krátkých intervalech. Další vrstva se 

nanáší, když impregnace nasaje a povrch je stále mokrý. Povrch by měl být 

důkladně a rovnoměrně nasycen. Hydrofobizace by měla být prováděna za 

suchého počasí bez deště při teplotě od +0 °C do +30 °C.  

  

 

VYDATNOST  

  
Přibližné hodnoty spotřeby pro různé podklady, při dvojité aplikaci.  

 

Průměrná spotřeba  
 
  

Beton  0,20 – 0,30 l/m2  

Betonový fasádní kámen 0,15 – 0,25 l/m2  

Betonové doplňky   0,20 – 0,25 l/m2  

Dlažební kostky  0,20 – 0,30 l/m2  

Terrazzo / leštěný beton 0,10 – 0,15 l/m2  
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DALŠÍ POZNÁMKY  

  
Vzhled impregnovaných materiálů je zachován, u některých materiálů je možné 

barvu mírně prohloubit, proto se doporučuje provést zkoušku za účelem posouzení 

získaného účinku. Pokud je účinek uspokojivý, lze impregnovat pouze celý povrch.  

  

  

SKLADOVÁNÍ  

  
V originálním balení lze DYNASIL® BETON skladovat minimálně 24 měsíců při 

teplotách mezi 0 °C a 30 °C za předpokladu, že jsou obaly těsně uzavřeny. Chraňte 

obal před přímým slunečním zářením. Skladování po uvedenou dobu neznamená, 

že po této době již není impregnace použitelná, ale že z důvodu zajištění kvality je 

nutné pokaždé provést vlastní test přípravku. 

Datum výroby každé šarže je uvedeno na obalu.  

  

  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

  
Veškeré práce s impregnačním prostředkem DYNASIL® BETON by měly být 

prováděny pomocí brýlí, gumových rukavic a ochranného oděvu. Při použití metody 

postřiku by se měly používat vhodné ochranné dýchací masky. Dodržujte obecné 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další pravidla uvedená na štítku.  

  
  

    
Údaje obsažené v tomto technickém listu představují popis produktu. Toto jsou 
obecné pokyny založené na našich zkušenostech a znalostech. Uvedené 
informace nemohou být základem pro jakékoli nároky z důvodu nedostatečného 
vlivu na pracovní podmínky a způsob používání produktu. V případě potřeby 
kontaktujte info@distripark.cz  

  
  
 

  

 


