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1. OPIS PRODUKTU

KEIM Ecotec jest środkiem hydrofobowym w postaci 
koncentratu na bazie mikroemulsji silikonowej bez roz-
puszczalników.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Ecotec po wymieszaniu z wodą (w stosunku 1:9) 
stosuje się jako bezbarwną impregnację hydrofobową. 
Szczególnie zalecany na powierzchniach pomalowa-
nych KEIM Purkristalat.  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Przyjazny dla środowiska
 – Wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalnika
 – Bardzo wysoka hydrofobowość
 – Bardzo wysoka zdolność penetracji, również  

 w przypadku wilgotnych podłoży
 – Paroprzepuszczalny
 – Nie zmienia koloru powłoki malarskiej

Dane techniczne:
 – Postać/kolor:  płyn żółtawo-transparentny
 – Ciężar właściwy:  ok. 1,0–1,1 g/cm3

 – Przepuszczalność wody 
 po aplikacji:  w<0,05 /m2·h0,5 

4. STOSOWANIE 

KEIM Ecotec należy rozmieszać z wodą w stosunku 1:9 
(1 miarka koncentratu + 9 miarek wody). Tak przy-
gotowaną, gotową do użycia mieszankę należy zużyć  
w ciągu 24 h.
Podłoże musi posiadać otwarte pory, powinno być czy-
ste i pozbawione zawilgocenia. Powierzchnię należy 
mocno nasączyć przygotowaną mieszanką za pomocą 
węża lub szczotki w kierunku z góry na dół (nie pod 
ciśnieniem). Powłoki KEIM Purkristalat można hydrofo-
bizować po 3 dniach od momentu ich nałożenia.

Zużycie:
Wartości zużycia zależą od chłonności kapilarnej oraz 
od struktury podłoża i wahają się pomiędzy 0,2 L/m2 - 
0,8 L/m2 (mieszanki gotowej do użycia). To odpowiada 
zużyciu KEIM Ecotec od 0,02 L/m2 do 0,08 L/m2.
Podana ilość jest wartością szacunkową. Dokładne war-

tości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie po-
przez nałożenie warstw próbnych.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 1 L koncentratu (uzyskuje się  
10 L gotowej do użycia mieszanki).

6. SKŁADOWANIE

9 miesięcy, w chłodnych pomieszczeniach, w zamknię-
tych pojemnikach. Chronić przed bezpośrednim nasło-
necznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 07 01 99
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do po-
wtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: nie dotyczy

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. 
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź trans-
portu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody  
i usunąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać  
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.

KEIM ECOTEC®


