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Antipluviol W 
Színtelen, szilán- és sziloxánbázisú, vízlepergető hatású vizes-
emulziós impregnálószer  

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Csapóeső erodáló hatásának kitett cementhabarcs vakolatok, sejtbetonok, homlokzati 
burkolótéglák, természetes- és műkövek védőbevonása színtelen vízlepergető 
impregnálással.  

Alkalmazási példák 
Eső által károsított vakolt falak helyreállító kezelése. 

Műemléki vagy különleges építészeti értékű épületek színtelen vízlepergető védő 
bevonása. 

Falak, homlokzatburkoló téglák és természetes kövek vízlepergető kezelése. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Az Antipluviol W egy tejszerű, szilán- és sziloxánbázisú diszpergálóanyag vizes 
emulziója melynek az a jellegzetessége, hogy az építőiparban használt minden 
nedvszívó ásványi anyagba mélyen behatol, és azokat vízlepergetővé teszi. 

Az Antipluviol W mélyen behatol a porózus aljzatba és annak természetes 
nedvességtartalmával reakcióba lépve egy hidrofób, vízlepergető réteget képez az adott 
aljzat pórusaiban és hajszálcsövecskéiben. 

Ennek a tulajdonságnak köszönhetően az Antipluviol W hatékony védelmet nyújt az 
esővízzel behatoló, romboló hatású légköri anyagokkal szemben. Az Antipluviol W 
vízlepergető impregnálás javítja a homlokzat öntisztító hatását, és csökkenti a moha és 
penész megtapadásának lehetőségét. 

Az Antipluviol W nem képez a felületen filmszerű bevonatot, ezért az anyag 
páraáteresztőképessége nem változik és a felület megjelenése gyakorlatilag változatlan 
marad. 

Az Antipluviol W kitűnően ellenáll a lúgoknak és az ultraibolya sugárzásnak, és 
vízlepergető hatását nagyon sokáig megtartja. 

JAVASLATOK 
Az Antipluviol W nem alkalmas a következők impregnálására: 

• vízszintes felületek (pl. teraszok); 

• szuterének, pincék, alagsorok; 

• víztartályok; 

• sókat szállító, felszálló nedvességnek kitett falazatok; 

• liftaknák és egyéb víznyomásnak kitett helyek; 

• gipsz felületek; 



• szintetikus vakolatok vagy szintetikus festékkel bevont felületek. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Aljzatelőkészítés 
A felület impregnálása előtt az Antipluviol W mély behatolását akadályozó minden 
szennyeződést; port, zsírt, olajat, festéket, só kivirágzást, mohát, gyomot el kell tüntetni. 

A régi falak letisztításának módját az eltávolítandó szennyeződés fajtájától függően kell 
megválasztani, azonban a nagynyomású hideg vizes lemosás általában megfelelő. 

Ha a kezelendő felület olajos vagy zsíros, forró vizes vagy gőzborotvás tisztítás 
használható. 

Ha a felület nem szennyezett, akkor kefélje át súrolókefével, és sűrített levegővel 
fúvassa le az anyagmaradványokat. 

Az Antipluviol W csak száraz felületen használható. Víz jelenlétében, nem képes 
mélyen az anyagba hatolni. 

A termék előkészítése 
Az Antipluviol W felhasználásra kész, hígítószerekkel vagy vízzel hígítani tilos. 
 
Használat előtt jól rázza fel. 

Használata 
Az Antipluviol W egyenletes felhordására nagyobb felületeken háti permetező, kisebb 
felületek en henger vagy ecset használható.  

Annyi réteget hordjon fel, amennyivel a felület teljesen telítődik; minden réteget a még 
nedves előző rétegre vigyen fel. 

A vízlepergető hatás mértéke és élettartama az impregnálószer behatolási mélységétől 
függ. 

Ez a jellemző a kezelendő anyag nedvszívó képességével és a felhasznált 
impregnálószer mennyiségével egyenesen arányos. 

Az Antipluviol W-vel kezelt felületet vizes bázisú termékekkel a későbbiekben nem 
lehet átfesteni.   

Az előkészítés és a használat során betartandó előírások 
• Ne használja az Antipluviol W-t esőre álló vagy szeles időben. 

• Csak +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten használja. 

• Ne használja, ha a páratartalom 85%-nál magasabb. 

Tisztítás 
A szerszámok vízzel lemoshatók. 

ANYAGSZÜKSÉGLET 
0,2-1 kg/m2 között a felület nedvszívó képességétől függően. 

Néhány anyag jellemző anyagszükséglete: 
Homlokzatburkoló téglán: 0,50-0,75 kg/m2



Hagyományos vakolaton: 0,50-0,80 kg/m2

Tufa kőzeten: 0,50-1,00 kg/m2

Cementkötésű simított rétegeken: 0,20-0,40 kg/m2

Márványon: 0,20-0,50 kg/m2

KISZERELÉS 
Az Antipluviol W 10 kg-os műanyag kannákban kerül forgalomba. 

ELTARTHATÓ 
Száraz helyen, nyílt lángtól és hőforrástól távol +5°C és +30°C közötti tárolva 24 
hónapig. 

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A HASZNÁLAT SORÁN BETARTANDÓ 
ÓVÓRENDSZABÁLYOK 
A készítmények osztálybasorolásáról szóló hatályos szabványok és előírások szerint az 
Antipluviol W nem minősül veszélyes anyagnak. Mindemellett a használatakor ajánlott 
a védőkesztyű és védőszemüveg viselése. A vegyianyagok használatakor szokásos 
általános óvintézkedéseket be kell tartani. 
Zárt térben gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. 
A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll. 

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.  

FIGYELMEZTETÉS 
Bár az ezen leírásban szereplő  műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, az összes fenti információt minden esetben tájékoztató 
jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás során kell megerősíteni. 
Ezért bárki, aki a használni kívánja a terméket előzetesen meg kell győződjön arról, 
hogy az alkalmas az adott feladatra. A termék használatából származó bármilyen 
következményért minden esetben kizárólag a felhasználóé a teljes felelősség. 
 

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre és a www.mapei.com-on 

rendelkezésre állnak 
 



 

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek) 
  
TERMÉKJELLEMZŐK 
Állag: tejszerű folyadék 

Aktív anyag tartalom (%): 8 

Sűrűség (g/cm3): kb. 1,01 

EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása: nincs. 
Használat előtt olvassa el a "Biztonsági előírások" 
c. szakaszt, valamint a csomagoláson és a 
biztonsági adatlapon szereplő információkat. 

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK 

Kapilláris vízfelvételi sebesség 
W24 (UNI EN 1062-3) [kg/(m2·h0,5)]:  
 – homlokzatburkoló téglán:  
 – hagyományos vakolaton: 
 – tufa kőzeten: 
 – cementkötésű simított rétegeken: 

 
 
0,04 (15,60 telítettség)* 
0,03 (10,40 telítettség)* 
0,06 (6,80 telítettség)* 
0,05 (4,90 telítettség)* 

* A zárójeles számok az Antipluviol W-vel nem kezelt aljzatokra vonatkoznak 

A termék W24 < 0,1 értékkel az UNI EN 1062-3 szabvány szerinti  III. osztályba tartozik, amely 
alacsony vízelnyelésűnek felel meg. 
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