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aqua-stop w®  
SCP SZUPER – SCP SUPER 

Felületerősítő, kopásállóság növelő és színélénkítő impregnálószer 
 

 

 

Jellemzők: 

 

Nano technológiás sztirol-akril tartalmú kopolimer diszperzió.  

 

Külső megjelenés fehér 

Hatóanyag tartalom > 20 s% 

pH 6,5 – 7,5  

részecskeméret 70 nm 

Minimális filmképződési 

hőmérséklet (DIN ISO 2115)  
kb. 13 0C 

Üvegesedési hőmérsékletet kb. 22 oC 

 

Rendkívül finom szemcsemérete lehetővé teszi – nano technológia – a tökéletes behatolást a porózus felületekbe, és ezáltal 

erősítve az aljzatot. Kezelt felületek tapadó szilárdsága és dörzsállósága erősen megnő. Az egyedülálló polimer diszperziós 

készítmény által kialakított filmréteg víz- és olajfolt-ellenálló, így a kezelt felületek könnyebben tisztíthatóak, valamint 

javítja a mechanikai tulajdonságiakat. 

 

Alkalmazás: 

 

Az építőiparban különösen alkalmas az ásványi alapú aljzatokra, mint betonra, dekoratív önterülő padlókra, természetes 

kövekre, téglákra és gipszre, mint impregnáló és védő kezelés. 

A diszperzió alkalmas még ásványi vakolatokra, tetőcserépre és fára is. 

 

Tárolás: 

 

A diszperziót eredeti tárolóedényében 5 – 30 oC között kell tárolni. Vas vagy horganyzott vas tárolóedények nem ajánlottak. 

Eltarthatósága bontatlan állapotban 12 hónap. 

Figyelem: Felbontás után az eltarthatósága 6 hónap az eredeti csomagolásban, a szert 5–30 °C közötti hőmérsékleten tárolva.  

 

A polimer diszperzió hajlamos felszínes film kialakulására, irha- vagy csomóképeződésre a tárolás vagy a szállítás folyamán. 

Javasolt a felhasználás előtt a terméket átszűrni.  

 

Felhasználás: 

 

Felhasználni csak 13 oC feletti hőmérsékletnél szabad! 

 

A diszperziót hígítatlanul kell felhordani. A termék felvihető ecsettel, szórással vagy felmosó moppal.  

A legjobb eredmény érdekében egy rövid szálú velúr moppal hordja fel a terméket egy, vékony rétegben. 

A túl vastag felvitel felhámláshoz vezethet! 

 

A munka után a szerszámokat vízzel mossuk el.  

 

Figyelem! Fontos! A diszperzió felkenése után minimum 3 napot kell várni a felület használhatóságára! 

 

B25 esztrich beton kopásállósági tesztje: 
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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! 

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el 

vele, amit szeretne! 
 

 

Biztonsági intézkedések: 

 

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

 

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevő anyagot a küszöbértéke(ke)t meghaladó mennyiségben. 

 

Különleges jelölések: 

 

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 


