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Szilikonos impregnálószerek égetett agyagra és cseréphez

Égetett agyag, Smiling House Terracotta
(tégla impregnálószer, tetőcserép impregnálószer, cserépedény impregnáló)

Az építőanyag mélyebb szerkezetében jelenlévő sókat az állandó vizesedés, nedvesség kioldja. A felület
száradásakor a kioldott só kicsapódik az építőanyag felületére. Ez a folyamat fokozza a felület nedvszívó
képességét.  A végeredmény hosszabb idő elteltével az épület felületi szerkezetének károsodása. Hosszabb és
állandó nedvességet kapó felületeken megjelenik a moha, alga, penészgomba, és a só kicsapódás. A szerkezeti
károsodás függ a nedvesség mennyiségétől, és az épület építőanyagainak nedvszívó képességétől.

A szerkezeti károsodás megelőzhető a Teracotta impregnáló alkalmazásával. Az épületcserép, tetőcserép,
cserépedény értékálló marad. A kezelt felület vízlepergetővé válik. A vízzáró réteg megállítja a további vizesedést.

Az impregnáló hatására az eredeti szín megmarad, valamint javítja a hőszigetelő képességét a kezelt felületnek. Az
impregnált anyagok, tárgyak fagyállósága kiváló.

Kiszerelés: 1l-es, 5l-es műanyag flakon. Rendelhető.
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Tetőcserép impregnáló

Hőálló szilikongumi profil gyártás VIDEÓ

Tetőcserép, betoncserép impregnáló szaküzlet

Szilikon szaküzlet címe, elérhetősége

Bondex Kft. szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig   Sz-V:  zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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