
 

 
 

SZÍNTELEN SZILOXÁN VÍZLEPERGETŐ SZER HOMLOKZATOK 
VÉDELMÉRE 

 
 

LEÍRÁS  
 
A minőségi, színtelen MAXCLEAR® sziloxán 
vízlepergető szer megbízható védelmet nyújt 
esővízzel és időjárási viszontagságokkal 
szemben bármilyen, nem mészkő felületen. 
Az oldószer alapú, használatra kész, híg 
terméket kefével vagy kis nyomáson, 
szórásos technikával lehet felhordani. 
 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK  
 

• Láthatatlan védelem téglafelületeknek, mű- 
és természetes kőnek stb.  

• Víztaszító képesség és védelem porózus 
betonon, cementszálas lemezeken és 
vakolatokon. 

• Impregnáló hatás porózus és nedvszívó 
csempéken. 

• Erősen nedvszívó és nagy méretű 
előregyártott elemek kezelése az 
előállításuk helyén. 

 

ELŐNYÖK  
 

• Láthatatlan víztaszító réteget képez a 
felületen.  

• 100%-ban engedi lélegezni a felületet.  

• Mélyen behatol az építőanyagba. 

• Megőrzi a kezelt felület struktúráját és 
színét.  

• Csökkenti a kivirágzásokat és a felületre 
kiülő sókat.  

• Fokozottan lúgálló. 

• Tisztítási költségek takaríthatók meg vele.  

• Közömbös a hőmérséklet-változásokra.  
 
ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK  
 
Felület előkészítése  
A kezelendő felület legyen tiszta és teljesen 
száraz, ne legyen rajta piszok, por, zsír, 
kivirágzás. A repedéseket és habarcshibákat 
előzetesen javítsuk MAXREST®-tel, a téglák 

vagy elemek közötti hézagokat pedig fugázzuk 
MAXJOINT®-tal. 
 
Felhordás  
Finom szőrű kefével vagy kis nyomáson, 
szórásos technikával (0.4 kg/cm2) teljesen 
itassuk át a kezelendő felületet MAXCLEAR®-
rel, csíkokban haladva és egyszerre csak 
kisebb felületeket lefedve. Az anyagot alulról 
felfelé haladva, két rétegben, az egyes 
munkamenetek között tíz óra eltéréssel javasolt 
felhordani.  
 
Tisztítás  
Közvetlenül a használat után minden 
szerszámot és munkaeszközt tisztítsunk meg 
MAXSOLVENT®-tel. Kültéri felületeken és 
homlokzatokon alkalmazva vigyázzunk, hogy a 
termék ne fröccsenjen rá üvegre vagy 
alumíniumra. Ha ez mégis megtörténik, egy 
órán belül tisztítsuk meg a szennyeződött 
felületet MAXSOLVENT®-tel. 
 
FONTOS TUDNIVALÓK  
 

• Ne alkalmazzuk a terméket, ha a rá 
következő négy órában eső várható.  

• Nem szabad alkalmazni a terméket 5 °C 
alatti hőmérséklet mellett vagy nedves 
felületen. 

• Mészkő-, gipszfelületek és hasonló anyagok 
kezelésére a termék nem alkalmas. E célra  
MAXCLEAR®-D alkalmazását javasoljuk. 

 
EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG  
 

• A MAXCLEAR® gyúlékony folyadéknak 
minősül, ezért kötelező az ilyen anyagokra 
vonatkozó valamennyi tárolási, szállítási és 
kezelési óvintézkedés betartása.  

• Tilos a dohányzás alkalmazás közben, ill. 
azokon a területeken, ahol a 
munkaeszközök vagy a nyitott dobok 
elhelyezésre kerültek.  
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• Viseljünk védőruházatot és 
védőszemüveget, ne lélegezzük be a 
gőzöket és gondoskodjunk a munkaterület 
megfelelő szellőzéséről. 

• Zárt térben plusz szellőzést kell biztosítani. 

• Ha lakott épületekben alkalmazzuk a 
terméket, győződjünk meg róla, hogy a 
szellőző- és klímaberendezések ki vannak 
kapcsolva. 

• A MAXCLEAR® biztonsági adatlapját igény 
esetén készséggel rendelkezésre 
bocsátjuk. 

• A termék és az üres csomagolás 
hulladékként történő, hatályos előírások 
szerinti kezelése a végfelhasználó 
kötelessége. 

ANYAGSZÜKSÉGLET  
 
Stabil felületeken: 3,5 m2/liter, porózus 
felületeken: 0,5 - 0,7 m2/liter.  
 
CSOMAGOLÁS  
 
A MAXCLEAR® terméket 5 és 25 literes 
hobokban forgalmazzuk. 
 
TÁROLÁS  
 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, 
fedett, nedvességtől és fagytól védett helyen, 5 
°C feletti hőmérsékleten tartva a termék 
tárolhatósági ideje tizenkét hónap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANCIA 
  
A tájékoztatóban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok során szerzett tapasztalatainkat 
és szakirodalmi anyagokból származó technikai ismereteinket tükrözik. A DRIZORO®, S.A.U. 
fenntartja magának a külön előzetes értesítés nélküli változtatás jogát. Az adatokat csak a 
tájékoztatóban kifejezetten meghatározott célokra szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználás 
esetén a gyártó csak akkor vállal felelősséget, ha az ilyen felhasználást előzetesen engedélyezte. 
Az anyagszükséglettel, mérési módszerekkel és kiadóssággal kapcsolatos adatok csupán 
tájékoztató jellegűek, tapasztalati értékeken alapulnak. A konkrét időjárási körülmények és 
építéshelyi adottságok függvényében változhatnak, ami indokolt mértékű eltéréseket 
eredményezhet. A tényleges adatok megismerése érdekében előzetes helyszíni próbák elvégzése 
ajánlott, a vevő felelősségére. A gyártó felelőssége a megvásárolt termék értékére korlátozódik. 
További kérdések esetén műszaki szaktanácsadóink készséggel állnak rendelkezésre. Jelen 
tájékoztató kiadásával egyidejűleg az előző változat hatályát veszti. 
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