
Област на приложение:

ФАСИЛ-В
Силиконово средство без разтворители, за водонепропускливо импрегниране

Свойства:
Водонепропусклив;
Паропропусклив;
Прониква в повърхността, върху която се 
нанася;
Предпазва от замръзване;
Не съдържа летливи органични вещества 
(VOC);
Нетоксичен, незапалим;
Без мирис;
Намалено изпущане на сол;
Попълва порите в структурата на материала, 
който се импрегнира;
Не променя цвета;
Устойчив на алкалии;
Екологичен;

Технически проспект
Издание 12/2014

Технички карактеристики:

Външен вид

Носител

Плътност 
 

Прозрачна течност

Водна основа

31,05-1,1 g/cm

Приложение:

Подготовка на основата:

Приложението на Фасил-В се извършва с четка, валяк 
или чрез пръскане. За постигане на желаните 
резултати, достатъчен е един слой от Фасил-В. Трябва 
да се избягва задържане на по-голямо количество от 
материала на повърхността. При обработка на 
повърхности, да се избягва прекъсване на 
прилагането, докато не се обработи цялата 
повърхност.
При много порьозни основи, като бетонни павета, 
Фасил-В може да се нанася с потапяне на същите в 
басейн напълнен с Фасил-В в продължение на 15-20 
секунди. Не се нанася когато температурата на 
повърхността е под 5ºC и над 40ºC, или ако се очаква 
дъжд и силен вятър в период от 2 часа след 
нанасянето на материала. Пръскането с Фасил-В не 
вреди на стъкло, метал, гума, пластмаса или 
боядисани повърхности

Основата, която се обработва с Фасил-В трябва да е 
чиста, обезпрашена, без остатъци от боя и масла. 
Почистването на основата е с въздух или вода под 
налягане или с пясъчна струя. Препоръчва се 
повърхността да бъде влажна, за да се осигури по-
голямо проникване на Фасил-В в основата.

VOC   

Водопоглъщане
(EN 13580) 

< 7,5%

Дълбочината на проникване Class I: <10mm

Устойчивост на алкалии
(EN 13580) 

< 10%

Устойчивост на замръзване и 
сол  (EN 13580) Отговарят

Разход:

Разходът зависи от порьозността на основата. 
Обичайният разход е между 0,3-0,4kg/m² при много 
пропускливи повърхности и бетонни павета, до 0,125-
0,25 kg/m² при тухли от глина, бетон и гипс. Пробно 
приложение трябва да се извърши при всички 
повърхности с цел определяне на истинския разход.

Почистване:

Пластмасови туби от 0,5; 1; 5 и 20 kg.

Опаковка:

Пластични канти од 0.5; 1; 5 и 20 kg.

Съхранение:

В оригинална затворена опаковка, защитен от 
замръзване. Срок на годност 24 месеца.

Опасност за здравето: Фасил-В не съдържа токсични вещества. И въпреки това, е необходимо да се внимава да не влезе в контакт с очите, 
кожата или да се глътне. В случай на пръскане на кожата или очите, е необходимо изплакване с чиста течаща вода. Ако се погълне е 
необходимо да се потърси медицинска помощ. При работа (особено с разпръскване) е необходимо да се използва защитна екипировка, 
очила, маска и ръкавици.
Пожар: Фасил-В е незапалима течност.
Почистване и изхвърляне: Почистването на остатъци от Фасил-В е с вода. Старата използвана опаковка е необходимо да се изхвърли в 
съответствие с местните разпоредби и правила за този тип отпадъци.
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За импрегниране на външни и вътрешни повърхности, 
произведени от порести материали: бетон, мазилка, 
тухла, керемиди, керамични блокове, естествен 
камък, бетонни павета. Фасил-В може да се нанесе на 
подова или стенна повърхност, а се използва и при 
производството на сглобяеми елементи, изработени 
от бетон или керамика.

Свойства 
Декларирана 
стойност

0

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен 89 А, София, България, 
Производство и складoва база: кв. Караманица 88, 
Перник, България, Тел.:+359 2 955 61 06; 
е-mail: factory_pernik@ading.eu;  www.ading.еu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие; 

Новоселски път (ул.1409) № 11, 1060 Скопие, 
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840; 

e-mail: ading@ading.com.mk;  www.ading.com.mk
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