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WATERSTOP PROFI 

 

 

 

Použití 

 hydrofobizace nových i stávajících minerálních 
povrchů staveb 

  preventivní hydrofobizace savých   
 stavebních hmot 

 vhodný na materiály jako cihly, vápeno-
pískové cihly, vláknocementové desky, 
přírodní pískovec, minerální omítky, 
pórobeton, materiály z hlíny, minerálních 
vláken, lehkého kameniva, event. dřeva 

  impregnace pod disperzní silikonové,      
  silikon-pryskyřičné barvy a omítky  

 do interiéru i exteriéru 
 

  méně vhodný na přírodní kámen (vápenec, 
mramor) a nosný hutný železobeton 

 

Výhody 

 hluboká penetrace    vysoká vodoodpudivost,  
      dlouhodobě omezuje nasákavost vody 

 suchý nelepivý, paropropustný povrch    dobrá přilnavost nátěrových hmot 

 stabilní při skladování  zvyšuje odolnost vůči poškození mrazem 

 neobsahuje organická rozpouštědla,  
šetrný k životnímu prostředí 

 zachovává původní vzhled, snižuje 
špinavost (samočistící schopnost) 

 dodáván v aplikační konzistenci, neředí se  chrání před chemickými rozmrazovacími 
látkami 

 

Pracovní postup 
Podklad musí být nosný, čistý, vyzrálý. Výrobek před použitím krátce promíchejte. Nanášejte štětcem, 
válečkem nebo postřikem. K zajištění dokonalého a rovnoměrného nánosu se doporučuje aplikovat 
dvě vrstvy metodou „mokré na mokré“. Při nátěru na již zaschlý povrch může docházet ke vzniku 
lesklých míst. Na svislých plochách nanášejte shora dolů, na vodorovných plochách dosucha. Případné 
přebytky rozetřete nebo setřete po pěti minutách. Při dvou vrstvách aplikace „mokré na mokré“ lze 
dosáhnout tzv. mokrého efektu, tj. zvýraznění a oživení povrchu – záleží však na savosti materiálu  
a barevném odstínu, nutno předem odzkoušet.  
Nenanášejte za deště ani za přímého slunce. V případě deště před zaschnutím povrch na 24 hodin 
zakryjte.  
Tam kde je vzhled povrchu rozhodující, proveďte zkušební nátěr na ploše min 0,2 m2.  
 
 
 
 

WATERSTOP PROFI je stabilizovaná emulze silanů a siloxanů ve vodném prostředí určená 
k hydrofobizaci (impregnaci) savých minerálních povrchů a jejich ochraně před nepříznivými 
povětrnostními vlivy (déšť, slunce, nečistoty). Snižuje kapilární absorpci ošetřených povrchů, 
nezanáší póry ani kapiláry. Stavební materiál zůstává paropropustný. V závislosti na podkladu 
(barevnost, savost) oživuje vzhled povrchu. 
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Technické údaje  

 Obsah účinné složky 5 % hm. 

 Vzhled mléčná bílá kapalina 

 Hustota  cca 1000 kg/m3 

 Obvyklá spotřeba 0,2 - 0,3 l/m2 (podle savosti podkladu, litr odpovídá balení 1 kg) 

 Aplikační teplota +5 °C až +30 °C 

 
Čištění 
Ruce omyjte ihned vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po 
použití umyjte vodou. 
 

Skladování 
Doba použitelnosti je 36 měsíců od data výroby při skladování v původním nenačatém balení při 
teplotách skladování +5 °C až + 25 °C. Výrobek nesmí zmrznout. 
 

První pomoc 
Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymyjte proudem vody a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,2 l vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
 
Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce. 
 

Zneškodnění zbytků a obalů 
Nejedná se o nebezpečný odpad. Produkt vypotřebujete. Obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného 
odpadu.  
 

Balení 
Plastové láhve a kanystry 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití 
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty 
před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení  
 
METRUM s.r.o.             Tel.: +420 581 728 228                             www.metrum.cz 
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov                                                                                     info@metrum.cz
  

obj. č. 2700561 Waterstop Profi 1kg, 12 ks v kartonu 

obj. č. 2700562 Waterstop Profi 5kg, 96 ks na paletě 

obj. č. 2700564 Waterstop Profi 10kg, 42 ks na paletě 

obj. Č. 2700565 Waterstop Profi 20kg, 15 ks na paletě 

obj. č. 2700566 Waterstop Profi 50kg, 6 ks na paletě 


