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PENESIL SILOX 

BARIERA ÎMPOTRIVA PENETRARII APEI 

DESCRIERE 

PENESIL SILOX ™ este un produs hidrofugant transparent, profund penetrant, care nu colorează, nu îngălbeneste și nu 
produce peliculă. PENESIL SILOX ™ este un hidrofug, monocomponent de înaltă calitate și de lungă durată, cu rezistență 

excelenta la UV. Ușor de curatat.si cu setare prin reacție cu umiditatea solului și a aerului. 

RECOMANDAT PENTRU 
    •Marmură 
    •Cărămizi decorative 
    •Placi ceramice absorbante 
    •Piatra de var / piatra calcaroasa 
    •Suprafete din beton 
    •Cărămizi decorative 
    •Tencuieli și șape poroase 
    •Placi din beton 
    •Piatră naturală 
    •Beton armat cu fibre 

AVANTAJE 
   •Aplicare simplă (cu rolă sau pompa) 
   •Oferă un efect hidrofob constant la suprafață, fără a schimba culoarea sau aspectul suprafeței 
   •Permite suprafetei sa respire 
   •Anti-îngălbenire 
   •Nu se exfoliaza. Își păstrează proprietățile mecanice la o temperatură de la -30 °C la 90 °C 
   •Rezistent la îngheț 
   •Asigură un efect de lungă durată 
   •Protejează suprafața de pătrunderea apei, a prafului, a ploii acide și a migrației de ioni de cloruri în apă. 
       Reduce contaminarea igrasiei. 
   •Rezistent la bacterii și ciuperci 
   •Reduce eflorescența. 

   CARACTERISTICI TEHNICE 

CaracteristicI 
Composition 
 Colour 
Rezistenta la presiunea apei 
 
Temperatura de aplicare 

Timp de reaplicare 
Timp final de uscare 

 Resultat test 
Siloxane/Silane, pe baza de solvent  
Clar 
Fara scurgeri 
 
5oC pana la 35oC 

30 minute pana la o ora 
7 zile 

 Metoda testare 

DIN 1928, Test A 
20oC 50% RH 

Toate datele sunt valori medii obținute în condiții de laborator. Utilizare necorespunzătoare, temperatura, umiditatea 
și absorbția substratului pot influența valorile de mai sus. 

INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE 
Pregatirea suprafetei: Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, necontaminata, fara impuritati care pot afecta aderența 
agentului de etanșare. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. 
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Murdăria, grăsimile, uleiurile, substanțele și praful trebuie îndepărtate prin slefuire mecanică. Bucățile desprinse de pe 
suprafață și praful trebuie să fie complet îndepărtate. Se recomandă aplicarea pe o zonă de testare înainte de aplicare. 
NOTĂ: Pregătirea atentă a suprafeței este esențială pentru o finisare și o durabilitate optimă . Nu spălați suprafața cu 
apă. 
Aplicare: Aplicați PENESIL SILOX ™ utilizând o rolă sau prin pulverizare folosind o pompa . Aplică un strat de acoperire 
pentru a asigura pătrunderea in profunzime și saturația completă, pentru respingerea eficientă a apei. Saturați complet 
toate îmbinările mortarului. 
Aplicați cel de-al doilea strat după 30 de minute până la 1 oră, timp in care primul strat este încă umed. Pentru 
suprafețele cu contact frecvent cu apa și în special pe suprafețele podelelor, vă recomandăm aplicarea a trei straturi 
de PENESIL SILOX ™. 
NOTĂ: Se amestecă bine înainte de utilizare. 
Acoperire: 200 - 250 gr / m2 pe strat. Aplicat în două sau trei straturi. 
CONSIDERATII SPECIALE 
Respectarea cu strictețe a marjelor de timp este esențială pentru obținerea rezultatelor optime. Înainte de aplicarea 
totala, aplicați produsul pe o zonă de testare, pentru a observa orice deteriorare sau decolorare. 
Pentru cele mai bune rezultate, temperatura, în timpul aplicării si setarii trebuie să fie cuprinsa între 5 ° C și 35 ° C. 
Temperaturile scăzute întârzie setarea, în timp ce temperaturile crescute o accelereaza . Umiditatea ridicată poate 
afecta finisajul final. 
Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe informații, cu privire la proiectul dvs. 
AMBALARE 
PENESIL SILOX ™ este disponibil in recipiente de 15 kg, 4 kg si 1 kg. 
DEPOZITARE / DEPOZITARE 
PENESIL SILOX ™ are o durată de valabilitate de maximum 9 luni la o temperatura cuprinsa intre 5 oC - 35oC. 
A se depozita in loc uscat ferit de lumina directa a soarelui. 
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 
Inflamabil. Dacă intrați în contact cu pielea și ochii, spălați zonele cu multă apă și solicitați sfatul medicului. Folositi 
echipamentul de protectie (mănuși de protecție, mască și ochelari de protecție). 
 A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor conforma 
standardelor şi vor conţine toate componentele în proporţie adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este 
deficient, responsabilitatea BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la înlocuirea materialului ce se dovedeşte 
a fi defect. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau 
indirecte. 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE COMERCIALIZAREA SAU 
UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE GARANŢII EXPRIMATE SAU 
IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităţilor proprii şi să îşi asume toate riscurile 
şi responsabilitatea aferentă. 
Utilizatorii trebuie să țina cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, însă acestea 
poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv 
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii textului prin diferite proceduri sau 
denumiri diferite ale produselor și vizează informarea optimă a consumatorilor 
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BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 
Adresa : Complex Duplex 2 
Str. Fundatura Harmanului, Brasov 
Departament Tehnic 
Tel: 0368 734 003 
tehnic@penetron.ro 
www.penetron.ro 


