
VODOODPUDIVÉ (HYDROIZOLAČNÍ) MATERIÁLY BKK eco 

Průhledný a prodyšný vodoodpudivý materiál pro fasády na vodní bázi 

Bezbarvá omítka na bázi vody-siloxanu, vhodná pro ochranu nasákavých cihlových, kamenných, cementových stěn 

před deštěm, hnaným větrem. Nemění barvu zdi, chrání ji před mrazem, zabraňuje pronikání vlhkosti, umožňuje 

odpařování vody, která se nachází ve zdivu, umožňuje impregnaci materiálů i mírně vlhkých.  

VÝHODY 
Provádíte sami – snadná a rychlá aplikace 
Dlouhodobá odolnost (odpudivost) proti vodě 
Vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám a UV záření 
Nemění barvu zdiva 
Zamezí zvětrávání a plísní na zdivu 
Protože má nízkou molekulární hmotnost, proniká BKK eco do hloubky.  
Impregnace je neviditelná, velice stabilní proti vápnu a vodním parám. 
Bez rozpouštědel 
OBLASTI POUŽÍVÁNÍ 
Vodoodpudivá impregnace na stavební materiály na minerální bázi 
Preventivní ošetření proti karbonizaci (tvrdnutí vápna) pohledového betonu 
Vodoodpudivá (hydroizolační) bezbarvá ochrana historických budov nebo budov s vysokou 
architektonickou hodnotou.  
Vodoodpudivé ošetření stěn a pohledových cihel, přírodních kamenů a neglazované keramiky.  
Vodoodpudivá vnitřní impregnace koupelen, sprchových koutů a kuchyní.  
VÝTĚŽNOST: 
Cihly: 0.20 – 0.30 l/m2 

Kameny:  0.3 – 0,7 l/m2 

BARVA 
Bezbarvý materiál 
BALENÍ 
5 l umělohmotný kbelík 
Paleta: 20 krabic (v každé 4 kbelíky) po 5 l  
Celkem 400 l 
 
I když byly zde poskytnuté údaje a doporučení uvedeny na základě našich nejlepších zkušeností a vědomostí, měly by být považovány pouze za orientační a měly 
by být potvrzeny vyčerpávajícím praktickým používáním. Výrobky mohou být testovány v uzavřeném prostředí (lab), ale zvláštní charakteristické vlastnosti 
projektu mohou projekt od projektu ovlivnit výkonnost těchto výrobků. 
 

SKLADOVÁNÍ 
Skladovat výrobek v jeho originálních obalech v dobře větraných prostorách, mimo dosah slunečního záření a ledu, 
v teplotách mezi +5°C a + 35°C.  
Doba skladování: 24 měsíců. 
PŘÍPRAVA PODKLADU 
Teplota podkladu musí být mezi +5°C a +35°C.  
Pečlivě vyčistit povrch, který se má ošetřit. Metoda čištění závisí na typu povrchu, většinou stačí umýt studenou 
vodou. Odstranit plíseň a zvětrání. Pokud tam jsou oleje nebo maziva, je třeba provést čištění horkou vodou nebo 
párou. Nepoužívat rozpouštědla. 
Jakékoli mezery vyplnit cementovým tmelem.  
Vzhledem k široké škále cihel a kamenů na trhu se doporučuje ověřit správnost aplikace a výsledný vizuální efekt.  
MÍCHÁNÍ 
Výrobek je připraven pro používání a nemusí se míchat. 
APLIKACE 

1. Nanést první vydatnou vrstvu BKK eco kartáčem nebo rozprašováním a dbát na kompletní pokrytí celého 
povrchu.  

2. Nanést stejnoměrnou druhou vrstvu předtím, než první vrstva kompletně zaschne.  
3. Opakovat nanášení až do nasycení. Všeobecně pro kompletní impregnaci stačí 2-3 vrstvy. aplikované 

mezi sebou po hodině.  



4. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout na suchém a savém povrchu.  

 
Technické údaje 
 
Charakteristické vlastnosti        Jednotka 
 
Výtěžnost   cihly 0,20 – 0,30     l/m2 

    kameny 0,30 – 0,70 
Vzhled    kapalina      - 
Barva    čirá       - 
Ředění    neředí se      - 
Teplota používání  +5°C/+35°C      °C 
Čas čekání mezi 1. a 2. vrstvou          1       hodina 
(T=20°C; R.H (rel.vlhkost) 40% 
Skladování   24 měsíců v originálním obalu     měsíce 
    a na suchém místě 
Balení    5 l umělohmotný kbelík     l 
 
Konečné užitné vlastnosti    Měrná   Norma   Výsledek 
      jednotka 
Povětrnostní test  1680 hodin hodiny/roky UNI EN ISO  - 
    (10 let)*   11507 
        ASTM D4587 
Propustnost páry (u)  7      Vysoká prodyšnost 
 
1680 hodin povětrnostního testu = asi 10 letům. Tato shodnost je pouze indikativní a může se měnit podle povětrnostních 
podmínek. 
*Výše uvedené údaje, i když byly provedeny v souladu s normami jsou indikativní a mohou se měnit podle specifických 
podmínek staveniště.  
 

ČAS SUŠENÍ 
Při 20°C a 40% relativní vlhkosti bude výrobek vysychat 4 hodiny. 
● Čas vysoušení je ovlivněn úrovní relativní vlhkosti a teplotou a proto se může podstatným    
   způsobem měnit.   
DOPORUČENÍ 
Neprovádět aplikaci výrobku při teplotách nižších než + 5°C a vyšších než +35°C  
Během letní sezóny aplikovat výrobek v chladnějších hodinách dne.  
Nikdy neaplikovat při bezprostřední hrozbě deště nebo ledu, v podmínkách silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vyšší 
než 70%.  
Výrobek není vhodný pro vodotěsné horizontální povrchy, sklepní prostory (suterény), vodní nádrže, sádrové 
povrchy, výtahové šachty nebo jiné konstrukce, vystavené stojatým vodám nebo pod tlakem.  
BKK eco se dá přestříkat vodou ředitelnými barvami.  
ČIŠTĚNÍ 
Vyčistit nástroje lakovým benzínem (terpentýnem)  
BEZPEČNOST 
Pro manipulaci viz bezpečnostní datový list 
 
Bezbarvé omítky 

 

 


