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HYDRO R 
 

PRODUS DE IMPREGNARE  
HIDROFOBIC 

 

 
          DESCRIERE - PROPIETĂȚI 

 
HYDRO R este un produs gata de utilizare, pe bază de 

silicon, transparent, impregnant hidrofob pentru suprafete 

absorbante. Nu creează peliculă, este permeabil la vapori și 

permite materialelor de construcție să respire și nu schimbă 

aspectul suprafeței.  

 
 
           GAMA DE APLICARE 

 
Oferă protecție pe termen lung și proprietăți excelente de 
impermeabilizare. Este potrivit pentru aplicarea pe 
substraturi cu alcalinitate ridicată. Datorită protecției 
suprafețelor de ploaie și murdărie, împiedică formarea 
eflorescenţelor cauzate de săruri şi nu prezintă defecte în 
urma înghețului sau murdăriei. De asemenea, este aplicat ca 
amorsă pentru vopselele dispersie sau pe bază de solvent. 

 
Este utilizat pentru a proteja de umezeală şi de apariţia 
sărurilor pe suprafețe precum, BCA, tencuială, beton,. 

 
           CARACTERISTICI - AVANTAJE 

 
• Protecție pe termen lung. 

• Impermeabilizare excelentă.   
• Protecție împotriva igrasiei.   
• Protecție la îngheț.   
• Menține suprafața curată.   

           APLICARE 

 
zidărie, cărămidă, țiglă, rosturi, piatră naturală și artificială, 
plăci ceramice etc. 
 
 
 
 
 
• Nu creează peliculă.  
• Protecție împotriva efectului negativ al clorurii.   
• Oferă permeabilitate la vapori.   
• Nu alterează estetica suprafeței.  

 
Substratului trebuie să fie uscat, stabil, fără praf, 
murdărie, ulei și fără materiale friabile libere. Înainte de 
aplicare, protejați suprafețele adiacente, cum ar fi pereți 
pictați, obloane, masticuri și imbinari ale pardoselilor cu 
bandă de hârtie. 

 
HYDRO R se aplică uniform, prin pulverizare sau cu 
pensula ori trafaletul, într-unul sau două straturi umed pe 
umed. Înainte de aplicare pe marmură sau piatră naturală 
decorativă, trebuie ca în prealabil să se realizeze un test. 
După aplicare, se protejează suprafața de ploaie, timp de cel 
puțin  4 ore la + 20 ° C. 

 

CONSUM AMBALARE 
  

 
Consumul depinde de absorbția suprafeței și este de 
aproximativ 0,15-0,35 lt / m

2
 per strat.

 
Produsul este ambalat în recipiente de 5 kg și 20 kg.

 
               NU SE RECOMANDĂ 

 
Produsul nu este recomandat:   
• Pentru imersie permanentă în apă.  
• Pentru protecție împotriva presiunii 

hidrostatice.   
• Pentru impermeabilizarea suprafețelor 

subterane.   
• Pentru etanșarea fisurilor.  

 
 

 
• Pe substraturi cu umditate > 5%. 

 
Nu aplicați vopsele anticarbonatare  sau  pe bază de var  pe 
suprafețele pe care s-a aplicat anterior HYDRO R. 

 
              
              DEPOZITARE 
 

Este depozitat pentru o lungă perioadă de timp în 
recipiente sigilate, în spații uscate, la temperaturi 
cuprinse între + 5

0
C și + 30

0
C.

 
 
 
 
În spații răcoroase, protejate de înghet și 

raze UV.
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  CARACTERISTICI TEHNICE  UNITĂȚI   STANDARD   VALOARE  
            

  Culoare        Lichid transparent  

  Densitate  (kg/lit)   (20
ο
C)  0,79±0,03  

  Punct de aprindere       38±2  

  Temperatura ambientală  (
o
C)      +5 to +30  

  Temperatura substratului  (
o
C)      +5 to +30  

  Adâncimea de penetrare  (mm)   (EN 14630)   Clasa I: < 10  

          Rata de absorbție a eșantionului de control:  

  
Absorbția de apă și rezistența la alcalinitate 

 
(%) 

  
(EN 13580) 

  < 7,5  
       

Raportul de absorbție după imersia în soluție 
alcalină: 

 

           

            <10  

  Coeficientul de uscare  (%)   (EN 13579)   Clasa II: > 10  

  Permeabilitatea la vaporii de apă  (Sd)  (m)   (EN ISO 7783-2)   Clasa I : < 5  
            

 
Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +23

0
 C, umiditate relativă de 50% şi fără ventilaţie. Es te posibil ca ele să varieze în funcţie de condiţiile 

predominante de şantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilaţia, absorbanţa substratului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul şi experienţa companiei 
în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza 
imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile reale la şantier, precum şi procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul 
adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandări şi 
instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. 
Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în 
conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta broşură anulează orice versiune anterioară. 


