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MARISEAL® 800 PLUS
Produs siloxanic/ silanic 
hidrofob şi oleofob 

 

 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

MARISEAL 800 PLUS este un produs 
hidrofob siloxanic/ silanic monocomponent 
adânc-penetrant, care nu pătează, nu 
îngălbeneşte şi nu formează peliculă, bazat 
pe nanotehnologie, utilizat ca produs hidrofob 
cu eficienţă ridicată şi de durată şi ca 
protecţie împotriva clorurilor. Pe bază de 
solvenţi. Se întăreşte prin reacţie cu solul şi 
cu umezeala din aer. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 

MARISEAL 800 PLUS este utilizat ca un 
Produs hidrofob şi oleofob de înaltă eficienţă 
pe: 

 Piatră naturală  

 Marmură 

 Cărămizi decorative  

 Calcar  

 Beton colorat 
Va împiedica pătrunderea apei şi va proteja 
suprafaţa împotriva degradării cauzate de 
ultraviolete, împotriva murdăriei din aer, de 
smog, fumuri industriale, ploaie acidă, ioni de 
clorură şi va stabiliza suprafaţa.  

MARISEAL 800 PLUS este utilizat ca 
produs de etanşare împotriva vopselelor 
graffiti, deoarece vopseaua nu se absoarbe 
în suprafaţa tratată. 
 
AVANTAJE 

 Aplicare simplă (cu rola sau pensula). 

 Oferă suprafeţei un efect hidrofob 
constant, fără a schimba culoarea sau 
aspectul suprafeţei. 

 Oferă suprafeţei un efect oleofob, 
prevenind depunerea smogului, murdăriei 
sau vopselelor tip graffiti pe suprafaţă. 

 Putere mare de penetrare. 

 Stabil la UV. 

 Ajută la împiedicarea pătrunderii apei şi 
migrarea ionilor de cloruri purtaţi de apă 
prin beton şi materialele de zidărie, 
reducând astfel coroziunea suprafeţei. 

 Permite suprafeţei să respire. 

 Rezistenţă excelentă la alcalii. 

 Rezistent la bacterii și fungi. 
 
CONSUM 
200 gr/m2 într-un strat (tip flood coat).  
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Acoperirea se realizează prin aplicare 
practică utilizând rola pe o suprafaţă 
absorbantă netedă în condiţii optime. Factori 
precum porozitatea suprafeţei, temperatura, 
umiditatea, metoda de aplicare şi finisajul 
dorit pot afecta consumul. 
 
CULORI 

MARISEAL 800 este furnizat transparent. 
 
APLICARE 
Pregătirea suprafeţei 
Pregătirea cu atenţie a suprafeţei este 
esenţială pentru o finisare şi o durabilitate 
optimă.  
Suprafaţa trebuie curăţată, uscată şi lipsită 
de orice substanţe de contaminare ce pot 
afecta negativ aderenţa produsului de 
etanşare. Conţinutul maxim de umiditate nu 
trebuie să depăşească 5%. Murdăria, 
grăsimea, unsorile, substanţele organice şi 
praful trebuie înlăturate cu ajutorul unei 
maşini de şlefuit. Praful şi orice piese slăbite 
ale suprafeţei trebuie înlăturate cu atenţie.  
AVERTISMENT: Nu clătiţi suprafaţa cu apă! 
 
Sigilarea 
Pentru cele mai bune rezultate, temperatura 
în timpul aplicării şi întăririi trebuie să fie 
cuprinsă între 5°C şi 35°C. Temperaturile 
scăzute întârzie întărirea, în timp ce 
temperaturile ridicate o grăbesc. Umiditatea 
ridicată poate afecta finisajul final.  
Aplicaţi cu ajutorul unei role sau cu un pistol 
pulverizator fără aer. Aplicaţi un strat tip flood 
coat pentru a asigura penetrarea adâncă şi 

saturaţia completă necesară pentru un 
rezultat hidrofob eficient. Acoperiţi complet 
toate îmbinările din mortar. 
Dacă este necesar, pentru rezultate mai 
bune, aplicaţi încă un strat înainte ca primul 
strat să se usuce (aplicare umed-pe-umed). 
 
RECOMANDARE: Pentru suprafeţe care 
intră în contact cu apa frecvent şi în special 
pe suprafeţe de pardoseală, vă recomandăm 

să aplicaţi două straturi de MARISEAL 800 
PLUS. 
 

ATENŢIE: Efectul deplin al MARISEAL 800 
PLUS este obţinut după 14 zile de la aplicare! 
 

AMBALAJ  

MARISEAL 800 PLUS este furnizat în găleţi 
de 15 kg, 10 kg, 4 kg şi 1 kg. Găleţile se 
depozitează în încăperi uscate şi răcoroase 
pe o perioadă de până la 12 luni. Protejaţi 
materialul împotriva umidităţii şi de acţiunea 
directă a razelor de soare. Temperatura de 
depozitare: 5°C–30°C.  Produsele trebuie să 
rămână în recipientele lor originale, 
nedesfăcute, pe care este trecut numele 
producătorului, denumirea produsului, 
numărul lotului şi etichetele privind măsurile 
de precauţie privind aplicarea. 
 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 
Vezi informaţiile furnizate de producător. Vă 
rugăm să citiţi Fişa de securitate a 
produsului.  
DOAR PENTRU UZ PROFESIONIST.  

 
Date tehnice* 
 

PROPRIETATE  REZULTATE METODĂ DE TESTARE 

Compoziţie Siloxan/ Silan/ Răşină, pe bază de 
solvenţi 

 

Rezistenţă la presiunea apei 
Fără scurgeri (1m coloană de apă, 
24h) 

DIN 1928, Test A 

Timp după care produsul îşi 
pierde caracterul adeziv 

1-2 ore 

Condiţii: 20°C, 50% RH 
Timp trafic pietonal uşor 12 ore 

Timp final de întărire 14 zile 
* Toate valorile reprezintă valorile tipice şi nu fac parte din specificaţiile produsului. 
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