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a folyékony esernyö® 
 

SCP SZUPER MAX – SCP SUPER MAX 
Olaj- és víztaszító, felületerősítő, kopásállóság növelő impregnálószer 

 

 

 

 

Jellemzők: 

 

Szilán/sziloxán/műgyanta/sztirol-akril tartalmú, nano technológiás 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. A bevont felületeket könnyebben meg lehet tisztítani a 

zsíros-, olajos,- festékes-, stb. szennyeződésektől. 
 

Alkalmazás: 

 

- Terméskőből, műkőből és mázatlan kerámialapokból készült padlók könnyen tisztíthatóakká, ápolhatóakká 

tehetőek. 

- Terméskő-, műkő- vagy rostcementlapokból készült ablakpárkányok és asztallapok a kezelés után nem foltosodnak. 

- Mindenféle homlokzat, emlékmű és ház belsejében lévő kezelt felület könnyen megtisztítható a grafikák, 

plakátmaradványok és hasonló szennyeződések maradványaitól. 

 

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! Használat előtt alaposan felrázandó. 

 

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 két rétegben. A második réteget az első 

száradása előtt kell felhordani („nedves a nedvesre eljárás”). 

 

A munka után a szerszámokat vízzel mossuk el.  

 

Figyelem! Fontos! A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos 

anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát, illetve így kerülhetjük el az esetleges elszíneződéseket.  

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

Az anyag olajtaszító hatása 1 hét elteltével alakul ki. 

 

A szennyeződések eltávolítása:  
 

A hétköznapi szennyeződést semleges pH-jú tisztítószerrel, kézi, vagy gépi mosással tudjuk eltávolítani. Az olajjal, vagy 

más makacs szennyeződéssel szennyezett felületet forró vízzel vagy gőzzel tisztíthatjuk meg. Előnyös nagynyomású 

tisztítóberendezés használata (pl. 90 oC, 20 bar). A gőzborotvás tisztítás után a védelmet meg kell ismételni! A kezelt 

felületről a rákerült szennyeződéseket a lehető legalaposabban el kell távolítani (különösen a festékeket), mert ez már a 

következő védőréteg felhordása és megkötése után nagyon nehezen távolítható el. 

 

Az anyagszükséglet: a felület szívóképességétől függ, melyre nézve az alábbi táblázatban irányszámok találhatóak, 

melyek csak tájékoztató jellegűek: 
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Anyag megnevezése 
Felhasználandó mennyiség  

(liter/m
2
/2 réteg) 

Beton 0,25 – 0,50 

Vakolat 0,50 – 1,00 

Mészhomokkő 0,40 – 0,70 

Tégla 0,40 – 1,20 

Gázbeton 0,50 – 1,20 

Rostcement 0,10 – 0,30 

Terméskő 0,05 – 1,20 

 

B25 esztrich beton kopásállósági tesztje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

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


