
Charakteristika v˘robku:
JednosloÏková namíchaná hmota 
sestávající ze siloxanového polymeru 
v lakovém benzinu.

•   Hydrofobizuje omítky, povrchy 
      z mramoru, pískovce, Ïuly apod. 
•   sekundárnû chrání i pfied mechy 
      a li‰ejníky
•   je vhodn˘ i pro ochranu památkovû 
      chránûn˘ch kamenn˘ch objektÛ
•   nevytváfií leskl˘ povrch a nemûní 
      vzhled materiálÛ
•   brání pfiístupu vody i do vlasov˘ch 
      trhlinek o ‰ífii aÏ do 0,2 mm
•   oÏivuje stavební materiál, brání 
      za‰pinûní povrchu, prodluÏuje 
      jeho Ïivotnost
•   mûfiitelnû nezvy‰uje difuzní odpor
•   na v‰ech neutrálních i alkalick˘ch 
      materiálech rychle zasychá
•   je odoln˘ proti teplotním zmûnám, 
      ultrafialovému záfiení i exhalátÛm
•   aplikuje se ‰tûtcem, váleãkem nebo 
      nástfiikem
•   o‰etfien˘ povrch je netoxick˘
•   hydrofobizaãní efekt nastává jiÏ 
      nûkolik hodin po aplikaci.

NENASÁVEJNENASÁVEJ

Hydrofobizaãní prostfiedek NENASÁVEJ je urãen pro impregnaci anorganick˘ch povrchÛ proti prÛniku 
vody. Díky minimálnímu difuznímu odporu je vhodn˘ i pro ochranu exponovan˘ch ãástí fasád proti ‰pinûní.
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PouÏití
UÏívá se jako finální hydrofobizující nátûr na pfiírodní i umûl˘ kámen (sochafiská díla, obklady fasád, kamenné stavby), stfie‰ní krytiny, na 
v‰echny typy omítek apod. De‰Èová voda zpÛsobuje za‰pinûní a destrukci stavebních materiálÛ tím, Ïe do nich proniká, vná‰í s sebou 
neãistoty a postupnû je nasycuje solemi (sírany a sifiiãitany). NarÛstající krystaly tûchto solí a následnû jejich v˘kvûty jsou pak pfiíãinou 
ztráty pevnosti stavebních materiálÛ a jejich postupné eroze, ‰pinav˘ch skvrn a celkového za‰pinûní.

Fyzikální a mechanické parametry

  barva 
  objemová hmotnost (kg/m3)
  su‰ina 
  difúzní odpor vÛãi vodní páfie SDH2O (m)

Zku‰ební atesty
V˘robek je certifikován podle zákona ã. 22/1997 Sb. a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. Je provádûna bûÏná nezávislá kontrola a dozor 
nad systémem jakosti.

Pokyny pro zpracování 
Pfiíprava podkladu: O‰etfiované plochy musí b˘t ãisté a suché. Nové omítky musí b˘t vyzrálé (min. 28 dní). Krusty, prach a nepfiilnavé 
ãásti, pfiíp. nátûry odstranit ‰krábáním, kartáãováním ãi brou‰ením aÏ na soudrÏn˘ podklad. Vût‰í trhliny se vyspraví vhodnou 
vyrovnávací hmotou. Za‰pinûné povrchy je nejlépe om˘t tlakovou vodou. Nedoporuãuje se pouÏívat saponátÛ. Pfii o‰etfiení povrchÛ 
abrazivními prostfiedky se doporuãuje následné omytí tlakovou vodou. Materiály, na kter˘ch jsou viditelné v˘kvûty solí oãistíme pomocí 
v˘robku PUSTOHNED. Po umytí je nutné nechat povrch vyschnout 48 hodin. NENASÁVEJ se nehodí na zasolené a vlhké stavební 
materiály – pochybnosti konzultujte s technikem firmy !
Aplikace: NENASÁVEJ je jiÏ od v˘robce namíchán do optimální hustoty. 
Teplota podkladu ani okolní atmosféry nesmí b˘t niÏ‰í neÏ + 5 °C a vy‰‰í neÏ + 30 °C. Doba zasychání je závislá na klimatick˘ch 
podmínkách, nátûr je proschl˘ bûhem nûkolika hodin, hydrofobizaãní efekt nastává jiÏ po cca dvou hodinách. Po aplikaci je nutné chránit 
pfied de‰tûm 24 hodin. 
ZpÛsob naná‰ení: Váleãkem, ‰tûtkou nebo stfiíkáním - bez fiedûní, max. ve dvou vrstvách. V‰echny pomÛcky okamÏitû po skonãení 
práce om˘t v fiedidle S 6006. 
Îivotnost systému: cca 15 let.

Vydatnost 
Podle typu podkladu, poréznosti a savosti o‰etfiované plochy 0,2-1,0 l/m2, obvyklá spotfieba 0,3 l/m2. Pfii pfietírání fasád pro zv˘‰ení 
hydrofobity (aplikace na fasádní barvy) spotfieba cca 0,1l/m2. Skuteãnou spotfiebu je tfieba zjistit pfiedem na malém zku‰ebním vzorku.

Balení a skladování 
NENASÁVEJ je balen do plechov˘ch obalÛ o objemech 1; 5 a 10 litrÛ. V˘robek se skladuje v pÛvodních obalech pfii teplotách + 5 °C aÏ + 
25 °C. Záruãní doba je 24 mûsícÛ ode dne v˘roby v pÛvodním neotevfieném obalu. V˘robek je tfieba chránit pfied zmrznutím, pfii kterém 
dochází k nevratnému znehodnocení.

Ochrana zdraví pfii práci 
Hygiena a bezpeãnost práce: V˘robek NENASÁVEJ má dráÏdivé úãinky na oãi, pokoÏku a sliznice. Nelze vylouãit vznik alergie. Pfii 
práci nejíst, nepít, nekoufiit. Pfied pracovní pfiestávkou a po práci om˘t ruce vodou a o‰etfiit reparaãním krémem. PouÏívat vhodné 
ochranné pomÛcky k ochranû kÛÏe, oãí a d˘chacích cest.
První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíÏe (po vstfiíknutí do oka, po vdechnutí aerosolu), v pfiípadû poÏití nebo v pfiípadû pochybností 
uvûdomit lékafie. Pfii bezvûdomí nepodávat nic ústy.Pfii nad˘chání dopravit postiÏeného na ãerstv˘ vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat 
lékafiskou pomoc. Pfii nepravidelném d˘chání nebo zástavû dechu provést umûlé d˘chání. Pfii bezvûdomí stabilizovat na boku a vyhledat 
lékafiskou pomoc. Pfii styku s kÛÏí odloÏit potfiísnûn˘ odûv. KÛÏi om˘t velk˘m mnoÏstvím vody, popfi. m˘dlem nebo jin˘m obdobn˘m 
‰etrn˘m mycím prostfiedkem. Po skonãení práce je vhodné o‰etfiit ruce ochrann˘m a regeneraãním krémem NAMAÎSE. NepouÏívat fiedidla 
nebo rozpou‰tûdla. Pfii zasaÏení oãí ihned prom˘vat proudem ãisté vody po dobu minimálnû 15 minut. Vyhledat lékafiskou pomoc. Pfii 
poÏití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/4 aÏ 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení. Vyhledat okamÏitû lékafiskou pomoc. Zajistit klid, teplo.
PoÏárnû technická charakteristika: V˘robek je hofilavina II. tfiídy nebezpeãnosti. Rozlitá kapalina se sanuje vhodn˘mi absorbenty 
(písek, wapex, apod.). V pfiípadû poÏáru hasit prá‰kov˘mi nebo pûnov˘mi hasicími pfiístroji.

V˘robce neruãí za jakékoliv ‰kody zpÛsobené nevhodn˘m pouÏitím, nesprávnou aplikací nebo nedodrÏením technologického postupu.
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