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BPS 7718 
Art. No. 7718 

Impregnace fasád  
 

 

Aktualizováno : 2015-10-15 
Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na 

dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí. 

 

Výrobce: TRION TENSID AB 
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN   Email: info@trion.se  Web: www.trion.se 

BPS 7718 je koncentrovaný impregnační přípravek na bázi silanového/silikonového 
roztoku. Účinná ochrana proti vodní penetraci. Propustný. Chrání povrch až 20 let.    

 
BPS 7718 je vysoce koncentrovaný vodu odpuzující impregnační přípravek na ochranu cihlových, pískovcových 
a dalších minerálních  porézních povrchů.  
 
BPS 7718  odpuzuje vodu a ochraňuje fasádu proti vodní penetraci. Na povrchu je téměř neviditelný, 
poskytuje ochranu proti UV záření. 
 
BPS 7718 je propustný, tj. zamezuje průniku vody, ale zároveň fasáda může “dýchat” a odvádět vlhkost. 
Fasáda  může být následně ochráněna proti graffity pomocí přípravků AGS 3502 a AGS 3512. 
 

Návod k použití 
Plochu nejdříve očistěte od nečistot, sazí a mastnoty. Okna  zakryjte nebo ochraňte vhodným způsobem. BPS 
7718 aplikujte na suchý povrch nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětkou tak, aby došlo k pokrytí 
všech nerovností a pórů povrchu. Aplikujte 2x, pomalu a pečlivě shora směrem  dolu, na mokro. Povrch je 
chráněný a vodě odolný po dvou týdnech od aplikace impregnace.  Nejnižší teplota pro aplikaci je +5°C. 
 
Dávkování 
Ředte  vodou 1:9. Zajišťuje ochranu fasády po dobu 10 let. 
Ředte vodou  1:4. Zajišťuje ochranu fasády po dobu 20 let. 
 
Spotřeba 
Normální použití: 0,3 – 1,0 l/m² 

 
 

Technická data 

 Bílá kapalina bez zápachu. 

 Dodávaná v 1 a 5 l plastových nádobách. 

 Specifická hmotnost 1,0 kg/l 

 Hodnota pH: 6 

 Obsahuje: polyoxyethylen iso-tridecil ether,  

          trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan 

  

Skladování 

Skladujte v originálních,uzavřených  nádobách při 

teplotě nad 0°C. 

 

Životnost 

12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách. 
 

Bezpečnostní pokyny  

Použijte ochranný oděv,ochranné rukavice, ochranné 

brýle 

 

Označení není stanoveno 

H věty neuvedeny 

 

 

 

Neni nebezpečnou věcí pro přepravu 
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