Vodu odpudzujúce systémy
a transparentné nátery na podlahy

Mariseal 800+ je hlboko prenikajúci, nežltnúci, ﬁlm
nevytvárajúci, jednozložkový siloxán/silán. Tento produkt sa
odporúča ako efektívny a dlhotrvajúci vodu odpudzujúci
systém a zároveň chloridová ochrana - na báze
rozpúšťadla, bez efektu kriedovania s jednoduchou
.
údržbou.

Aplikácia
Mariseal 800+ a Mariseal 800+ sú vysoko efektívne vodu
odpudzujúce systémy určené pre:
prírodný kameň / umelý kameň
dekoratívne tehly
vápenec
farebný betón
mozaiky
Produkty zabraňujú prieniku vody, ochraňujú povrch pred
UV degradáciou, nečistotami, smogom, priemyselnými
výparmi a kyslými dažďami.

Mariseal 800+ je transparentný, hlboko prenikajúci,
oleofóbny produkt, nežltnúci, nevytváracjúci škvrny,
jednozložkový silán/siloxán - odpudzovač vody a oleja.
Mariseal 800+ umožňuje povrchu aby dýchal, je UV
stabilný, nezmení vzhľad ani farbu povrchu. Používa sa na
prírodné kamene, vápenec, tehly, keramickú dlažbu,
mramor, a farebný betón. Vytvrdzuje sa reakciou so
vzdušnou a povrchovou vlhkosťou.
Mariseal 800+ zamedzí prenikaniu vody a ochráni povrch
pred UV degradáciou, nečistotami, smogom, priemyselnými
výparmi, kyslými dažďami, chloridovými iónmi a zároveň
stabilizuje povrch.

Výhody
jednoduchá aplikácia (hlboko prenikajúci)
dodáva povrchu trvalý mokrý efekt bez zmeny farby
UV - stabilný
umožňuje povrchu aby dýchal
vynikajúca odolnosť voči kyselinám
pomáha zastaviť prenikanie vody a vodnú migráciu
chloridových iónov cez betón a murivo, čím znižuje
riziko tvorby povrchovej korózie
odolný voči baktériám a plesniam

Vodu odpudzujúce systémy a transparentné nátery na
podlahy

Mariseal 760 je polotvrdý, jednozložkový polymetyl
metakrylát (MMA) sealer, ktorý je transparentný a oteru
odolný. Je UV - stabilný, nežltnúci a priľnavý ku všetkým
povrchom.
Mariseal 760 je vysoko odolný hydroizolačný sealer,
ktorý sa používa na:
razený betón
farebný betón
prírodný kameň
dekoratívne tehly
vápenec

Výhody
jednoduchá aplikácia (hlboko prenikajúci)
UV - stabilný
poskytuje vynikajúcu ochranu proti tvorbe škvŕn
poskytuje vynikajúce uzatváracie schopnosti
odolnosť voči baktériám a plesniam na drevených
povrchoch

Mariseal 770 je polotvrdý, transparentný, jednozložkový
alifatický sealer. Je lesklý, oteru odolný, nežltnúci,
UV stabilný, s výbornou priľnavosťou ku všetkým povrchom.

Mariseal 770 sa používa na ochranu a tesnenie kameňa a
minerálnych podkladov, je na báze rozpúšťadiel, vytvrdzuje
sa reakciou vzdušnej a pozemnej vlhkosti.
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