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KEMAFOB AQUA - bezbarwny, wodny impregnat hydrofobizujący do 
podłoży mineralnych – efekt odpychania wody.  
KEMAFOB AQUA penetruje w warstwę przypowierzchniową i zmniejsza 
kapilarną absorbcję impregnowanych podłoży, zapewniając jednocześnie 
efekt paroprzepuszczalności. 
KEMAFOB AQUA penetruje w warstwę przypowierzchniową i zmniejsza 
kapilarną absorbcję impregnowanych podłoży, zapewniając jednocześnie 
efekt paroprzepuszczalności. KEMAFOB AQUA penetruje warstwę przy-
powierzchniową, gdzie wywołuje efekt hydrofobizacji (odpychania wody). 
Im większa jest zdolność absorpcyjna powierzchni, tym bardziej trwała 
jest impregnacja. Impregnacja musi być regularnie odnawiana. KEMAFOB 
AQUA nie jest przeznaczony do uszczelniania pęknięć na powierzchni. W 
zależności od rodzaju podłoża, impregnowana powierzchnia może wyka-
zywać niewielki efekt matowy. 

    WŁAŚCIWOŚCI: 

 Na bazie wody 
 Nie powoduje wykwitów 
 Redukuje uszkodzenia betonu spowodowanym działaniem soli i mrozu 
 Jest bezbarwny, przepuszczalna dla pary wodnej i wodoodporna 
 Nadaje się jako podłoże dla wszystkich powłok 
 Doskonała trwałość ze względu na wyjątkowo silne wiązanie z podło-

żem mineralnym 
 Ułatwia czyszczenie podłoża i hamuje rozwój mikroorganizmów  
 Min. 2 warstwy »mokre na mokre« 
 Łatwy w zastosowaniu 

 
INFORMACJE PODSTAWOWE: 
WYGLĄD – mleczno-biała ciesz 
 
OPAKOWANIA – Puszki: 1 kg, 5 kg, 10 kg 
 
MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji, gdy jest przechowywa-
ny w suchym miejscu i w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. 
Data produkcji jest wytłoczona na opakowaniu. 

 
DANE TECHNICZNE: 
 
Zapach Delikatny 

Gęstości 0,9-1,0 kg/dm3 

pH 7-8 w temp. 20 oC 

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 

ZUŻYCIE – od 0,2 do 1,0 l/m2 w zależności od stopnia nasiąkliwości po-
wierzchni.  
Wymagana ilość KEMAFOB AQUA zależy od chłonności podłoża. Zużycie 
oraz skuteczność impregnacji powinny być ustalane na miejscu po wyko-
naniu testu na niewielkiej powierzchni. Z tego powodu poniższe zużycia 
są jedynie orientacyjne. 
Jeżeli w trakcie eksploatacji nawierzchni efekt hydrofobizacji ulegnie 
zmniejszeniu, to należy wykonać kolejną aplikację KEMAFOB AQUA. Efekt 
działania preparatu zależy w dużej mierze od sposobu użytkowania na-
wierzchni. 

 beton 0,25-0,5 kg/m2 
 stiuk 0,5-1,0 kg/m2 
 cegły 0,4-2,0 kg/m2 
 gazobeton 0,6-2,0 kg/m2 
 kamień naturalny i sztuczny 0,05-3,0 kg/m2 

 
PODŁOŻE - Powierzchnia musi być czysta, sucha, co sprzyja uzyskaniu 
lepszego efektu estetycznego. Nowe tynki i powierzchnie betonowe 
muszą być suche i wykonane co najmniej 28 dni wcześniej. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - W przypadku naprawiania elewacji po-
wierzchnia musi zostać wcześniej dobrze oczyszczona i spłukana silnym 
strumieniem wody. Uszkodzenia i pęknięcia tynku należy naprawić przed 
użyciem KEMAFOB AQUA. 

NAKŁADANIE – KEMAFOB AQUA jest nanoszony przez rozpylanie w kilku 
warstwach, mokre na mokre, dopóki podłoże nie zostanie nasycone. 
Przeważnie stosuje się co najmniej dwie warstwy na wszystkie podłoża.  

Czas pomiędzy nakładaniem warstw nie może być zbyt długi. Kolejną 
powłokę aplikuje się, gdy poprzednia nie jest już lśniąca, ale jest nadal 
mokra. Ze względu na potencjalny wpływ warunków na podłoże i mate-
riały w przypadku obszarów szczególnych zaleca się wykonanie testu na 
miejscu przed zastosowaniem produktu. 
 
NARZĘDZIA – Pędzel lub niskociśnieniowy natrysk. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu. 
OGRANICZENIA: 
Temp. podłoża  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp. powietrza  min. +5 oC / max. +30 oC 
Temp. materiału  min. +5 oC / max. +30 oC 
 
OSTRZEŻENIA: 

 KEMAFOB AQUA nie ma zastosowania do produktów i powierzchni 
wykonanych z gipsu. 

 Na niektórych podłożach (kamień, ceramika) KEMAFOB AQUA mo-
że być matowy. 

 Chronić świeżo zastosowany materiał przed zamarzaniem, desz-
czem i innymi złymi warunkami pogodowymi. Materiał nie powi-
nien być stosowany w temperaturze (powierzchni, powietrza, ma-
teriału) niższej niż 5 ° C. 

Jeśli planowane jest nasycenie kolorem utwardzonej impregnacji, zaleca się 
wykonanie testu na małej powierzchni 

Zalecenia: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczo-
ne zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej 
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne 
dane mogą być różne w zależności od warunków pracy. 

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie pro-
duktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych 
instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą 
w danym kraju. 

KONTROLA: 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – należy postępować zgodnie z kartą bezpie-
czeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania 
toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. 

KEMAFOB zawiera pochodne ropy naftowej. W przypadku niedostatecz-
nej wentylacji należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg odde-
chowych. Należy unikać podczas aplikacji obecności osób trzecich. Chro-
nić przed kontaktem ze skórą i oczami. Ostrzeżenia na oryginalnych 
opakowaniach powinny być przestrzegane. 

PODSTAWA PRAWNA  
Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezen-
towane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich spo-
rządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. 
Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania 
się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępo-
wania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz 
transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują 
na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą 
się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, 
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na które producent nie ma wpływu.  Użytkownik jest zobowiązany do 
zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym 
informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków 
bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz zaleceniami.  W przypadku niewłaściwego używania, transportowania 
przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i 
zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym 
także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w 
karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach 
FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób 
trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię 
karty charakterystyki na żądanie Użytkownika. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze. 

 


