
SXN Silikónová impregnácia finálnych povrchov

OTTO
Siloxan 290L

Technický list

Oligomérne siloxany vo forme rozpúšťadla
Pre exteriér

Charakteristika: ▪ Silikónová impregnácia pripravená k okamžitému použitiu
▪ Hĺbková penetrácia
▪ Vysoká odolnosť voči UV žiareniu
▪ Dá sa aplikovať aj na vlhké podklady (nie mokré pôsobením dažďa)
▪ Vytvára vodu a špinu odpudzujúci povrch
▪ Hydrofóbny efekt zabraňuje prieniku vlhkosti zvonka dovnútra, ale umožňuje vnútornej vlhkosti dostať

sa von
▪ Prekrýva vlasové trhliny až do šírky 0,3 mm
▪ Znižuje tendenciu ošetrených povrchov znečisťovať sa
▪ Zamedzuje prieniku vlhkosti do konštrukčných materiálov a bráni vzniku soľných výkvetov ako aj

rastu machu a rias
▪ Natierateľný komerčnými disperznými farbivami
▪ Nevýrazný zápach
▪ Bezfarebný
▪ Jemné zmeny farby ošetrených povrchov sú minmálne, alebo žiadne

Oblasti aplikácie: ▪ Hydrofóbna ochrana fasád a konštrukčných prvkov z betónu, pórobetónu, vláknitého cementu,
tehlového muriva, prírodného a umelého kameňa, minerálnych omietok a náterov

▪ Nepriame vysušenie vlhkých a popraskaných povrchov, ktoré sa následne natrú disperznými farbami
▪ Iba na vertikálne povrchy

Dôležité informácie: OTTO Siloxan 290 L zabraňuje tomu, aby voda prenikala do stavebných povrchov bez znižovania ich
dýchateľnosti. OTTO Siloxan 290 L zlepšuje termálnu izoláciu ošetrených fasád a preto šetrí náklady na
kúrenie. Okrem zníženej schopnosti pohlcovať vodu preukazuje impregnovaný materiál nižšie sklony k
znečisteniu. Napadnutiu plesňami, machmi a soľnými kvetmi sa preto dá zabrániť. Špeciálne výhody
OTTO Siloxan 290 L sú vysoká hĺbka prieniku, odolnosť voči zásadám a UV-žiareniu a možnosť
aplikácie aj na jemne vlhké povrchy. Zabezpečená musí byť ochrana proti teplotám nad +30 °C a
skladovanie bez otvárania.

Technické vlastnosti: Hustota pri + 23 °C [g/cm³] ~ 0,8 
Skladovateľnosť pri 20 °C/50 % RVV [mesiacov] 12 

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-
CHEMIE.

Predúpravy: Podklady musia byť kompletne bez prachu a mastnoty, stabilné a takmer suché. Zvetrané povrchy so
soľnými výkvetmii by sa mali čistiť pieskovaním, parným čistením alebo vhodnými čistiacimi
prostriedkami. Mach, pleseň a riasy sa musia odstrániť úplne.
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Informácie o aplikácii: Aplikujte OTTO Siloxan 290 L štetcom alebo sprejom od vrchu po spodok. Pred použitím dobre
pretraste. OTTO Siloxan 290 L sa dá aplikovať v jednej, alebo viacerých vrstvách. OTTO Siloxan 290 L
by sa mal aplikovať v niekoľkých vrstvách, pričom predchádzajúca vrstva musí byť mokrá pri nanášaní
ďalšej. Vyhnite sa ošpliechaniu susedných povrchov, napr. sklo, okná, dvere z dreva alebo železa,
odkvapové rúry či napájacie spoje. To isté platí o špliechaní na susedné fasády, pretože farba môže
pomocou OTTO Siloxanu 290 L stmavnúť. Znášanlivosť s plastami vo fasádach alebo plochých
strechách sa musí otestovať pred hydrofobizáciou. Maltové spoje by sa mohli zvetrávaním narušiť, preto
odporúčame efekty hydrofobizácie vopred otestovať.
Množstvo:
Betón 0,25 - 0,5 litrov/m²
Omietka 0,5 - 1 litrov/m²
Pieskovec 0,4 - 0,7 litre/m²
Murovka 0,4 - 2 litrov/m²
Pórobetón 0,5 - 2 litrov/m²
Dosky z vláknitého cementu 0,1 - 0,3 litrov/m²
Prírodný kameň 0,05 - 3 litrov/m²
Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné
testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie: 5 l plechová nádoba 10 l plechová nádoba 25 l plechová nádoba
bezfarebný SXN-58 SXN-60 SXN-62

Jednotka balenia 1 1 1
Kus / Paleta 82 50 24

Bezpečnostné opatrenia: Viď bezpečnostný list.

Likvidácia: Informácie o likvidácii. Prosím pozrite si bezpečnostný list.

Informácie o záruke: Všetky informácie v tejto publikácii sú založené na našich súčasných technických znalostiach a
skúsenostiach. Vzhľadom k tomu, že podmienky a spôsoby využitia a použitia našich výrobkov sú mimo
našu kontrolu, odporúčame Vám vyskúšať výrobok pred použitím. Informácie uvedené v technickom
liste a vysvetlivky spoločnosti OTTO-CHEMIE v spojeníi s týmto technickým  listom (napr. servisný
popis, odkaz na DIN a pod.) nesmú byť chápané ako záruka. Záruka vyžaduje samostatné písomné
vyhlásenie OTTO-CHEMIE aby bola preukázaná jej platnosť. Vlastnosti uvedené v tomto technickom
liste definujú vlastnosti výrobku všeobecne a závezne. Odporúčania pre použitie by sa nemali brať ako
potvrdenie vhodnosti pre zamýšľané použitie. Vyhradzujeme si právo na zmenu výrobku v zmysle
technického pokroku a vývoja. Sme Vám kdispozícii v prípade špecifických problémov a aplikácií. Ak je
pre uplatnenie našich produktov potrebné vládne schválenie alebo povolenie, tak je užívateľ
zodpovedný za ich získanie. Naše odporúčania neospravedlňujú užívateľa z povinnosti vziať do úvahy
možnosť porušenia práv tretích strán – podľa potreby - nájsť riešenie. Pre zvyšok platia naše všeobecné
obchodné podmienky, a to najmä v súvislosti s možnou zodpovednosťou za chyby. Všoebecné
podmienky si môžete nájsť na našej webovej stránke http://www.otto-chemie.de/sk/podmienky
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