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MŰSZAKI ADATLAP 

AQUABAU FUGAIMPREGNÁLÓ 
Univerzális, vízlepergető hatású fugaimpregnáló szer különböző ásványi felületre. 
 
Alkalmazási területek: 

- sokféle ásványi felületen, még erősen alkalikusakon is használható, pl. tégla, beton, 
mészhomoktégla, természetes homokkő, ásványi alapú vakolatok, ásványi alapú fugák 
- nem alkalmas kevésbé szívóképes felületek kezelésére, mint pl. tömör terméskövek,  
mészkő, márvány 
 
Terméktulajdonságok: 
- Szilán/sziloxán alapú, vizesbázisú, oldószermentes emulzió. 
- Készre kiszerelt állapotban kerül szállításra.  
- Egyszerűen és gyorsan bedolgozható. 
- Behatolási képessége jó. 
- Alkálikkal szemben igen ellenálló. 
- Felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul. 
- A festékeknek kiváló tapadást biztosít. 
- Vizes bázisú, környezetbarát termék. 
 
Bedolgozási adatok / Műszaki adatok  
Anyagtechnológiai adatok: 

- Anyagösszetétel: Szilán/sziloxán alapú 
- Hatóanyag tartalom: Min. 5 s% 
- Sűrűség 25

o
C-on: 0,99 g/cm
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- Lobbanáspont: Nem éghető 
- pH: Kb. 7 
- Komponensek: Egykomponenses 
- Halmazállapot:   Folyékony 
- Szín:    Fehér, tejszerű 
- Szag:    Enyhe  
- Veszélyes áruk szállítására 
   vonatkozó rendelet:   Nem veszélyes áru  
- Veszélyes anyagokra 
   vonatkozó rendelet:  Irritatív. 
További információk: lásd a „Biztonsági utasítások” című fejezetet!  
- Tárolhatóság: Száraz, jól szellőző, közvetlen napsugárzástól, fagytól védett helyen, zárt csomagolásban 

tárolva minőségét a címkén feltűntetett  gyártási dátumtól számítva minimum 24 hónapig 
megőrzi. Tárolás során felszíni krémesedés keletkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, 
azaz rövid idejű rázás, vagy keverés utáná ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem 
változott anyagot kapunk.  

- Kiszerelés:   0,5 literes flakonban  
 
Az Aquabau Fugaimpregnáló használata: 

- A terméket ajánlatos ráfolyatással, vagy ecsettel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben 
felhordani.  

- A második réteg minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedvesre nedveset eljárás”). 
 
Kérjük, vegye figyelembe, és tartsa be az alábbiakat!  

-   A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést, így számíthatjuk ki pl. a kívánatos anyagmennyiséget is. 
- A kezelendő felület nem lehet átforrósodva! 
- Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószerek), valamint hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. 
- Műemlékek, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősséggel használhatja. Használat előtt szaktanácsért 

mindenképpen hívja fel az alábbi telefonszámot! 
 
Biztonsági utasítások: 

Az Aquabau Fugaimpregnáló szilán/sziloxán alapú szer, mely ingerli a bőrt, a szemeket és a légzőszerveket. Használata 
során védőruházat , gumikesztyű és védőszemüveg viselése ajánlott. A maradék szer csak erősen hígítva önthető a 
csatornahálózatba.  
További információkat a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.  

  



 

Aquabau Magyarország Kft. 
 
Cím 1041 Budapest, Károlyi István u. 27-29.   
Telefon (+36) 1 435-0144; Fax (+36) 1 230 0819 
Mobiltelefon (+36) 30 597 3439 
Email: info@aquabau.hu 

 

AQUABAU FUGAIMPREGNÁLÓ 

 
Ártalmatlanítás: 

A teljesen kiürített csomagolóanyagot ártalmatlanítani, vagy újra felhasználni a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (A 
csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet.) 
 
Kereskedelmi és alkalmazástechnikai szaktanácsadás:                                             

A termékekkel és rendszerekkel kapcsolatos kereskedelmi és alkalmazástechnikai szaktanácsadás érdekében kérjük, 
forduljanak az Aquabau Magyarország Kft. területileg illetékes értékesítési manageréhez. 
Műszaki adatlap, 2013. évi kiadás. Új kiadás esetén a régi érvénytelenné válik. A legújabb kiadást megtalálják a 
www.aquabau.hu honlapon. 
 
A műszaki adatlapon csak – a mai tudásszintünknek megfelelő - általános bedolgozási irányelveket tudunk megadni. Mivel az építési 
helyszínen levő munkafeltételek és termékeink alkalmazási területei rendkívül eltérőek, a termék felhasználójának kötelessége, hogy a 
terméknek az általa meghatározott célra való alkalmasságát és az adott körülmények közötti felhasználási lehetőségét megvizsgálja. A 
termék felhasználója köteles írásban megkérni és beszerezni az Aquabau Magyarország Kft. szaktanácsát mindazon alkalmazási esetekben, 
amelyek a műszaki adatlap „Alkalmazási területek” fejezetében nincsenek kifejezetten megemlítve. Ha a termék felhasználója a terméket a 
műszaki adatlapban megadott alkalmazási területeken kívül alkalmazza anélkül, hogy ezzel kapcsolatosan előzetesen írásban kikérte volna 
az Aquabau Magyarország Kft. szaktanácsát, vagy a terméket a szaktanácsban foglaltakkal ellentétesen használja, úgy a termék 
felhasználója maga felel az esetlegesen keletkező károkért. A műszaki adatlapokban szereplő összes leírás, rajz, fényképfelvétel, adat, 
arány, súly stb. előzetes bejelentés nélkül megváltozhat, és ezek nem jelenítik meg a termék valamely szerződéses tulajdonságát. A termék 
felhasználása során a termék vásárlójának, illetve felhasználójának kell betartania saját felelősségi körén belül a vonatkozó jogszabályi 
előírásokat, szabványokat és az esetleges egyéb védelmi jogokat. Más gyártó termékeinek, illetve kereskedelmi neveinek említése nem 
minősül ajánlásnak, és nem zárja ki más, azonos értékű termék alkalmazását. A kiadott tájékoztatóink csupán a termékek tulajdonságait és 
teljesítményét írják le, de nem testesítenek meg garanciát. A kiadott tájékoztatóinkban szereplő nem teljes körű, vagy helytelen adatokért 
csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget, a termékfelelősségi törvényből eredő esetleges igények 
fennmaradása mellett.  
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