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RETROC-MAX 

ADITIV HIDROFOB  CONCENTRAT 

 

DESCRIERE PRODUS: 

Emulsie apoasa  concentrata, cu efecte hidrofobe  care asigură o bariera pe suprafata tratata. 

Se dovedește a fi un produs extrem de eficient pentru zonele cu umezeli.  

PROPRIETĂȚI: 

 Pret economic, se aplică foarte diluat în apă. 

 Protejează zonele  tratate de toate problemele cauzate de suprafețe umede și agenți 

atmosferici.  

 Excelenta capacitate de penetrare prin crearea unei bariere foarte eficienta  hidrófoba. 

 Mentine porozitate proprie a materialului tratat, permitand ca acesta sa respire, 

prevenind diferențele de presiune care cauzează găurile din stratul suprafetei.  

 Indepartand apa si umezeala, previne aparitia ciupercilor si eflorescenta. 

 Suprafețele tratate pot fi vopsite.  

 Evita deteriorarea chimică cauzată de aciditatea precipitațiilor în mediul urban sau 

industrial. 

 Stratul impermeabil continuu pe care il formeaza produsul, un micsoreaza efectele 

instalatiilor termice ale suprafetei.  

APLICAȚII: 

Recomandăm utilizarea de materiale hidrofobe  pentru constructii si materiale, cum ar fi: 

• Ciment, ipsos, lut, piatră naturală, piatră artificială, țiglă, cărămidă, etc. 

• De preferință, în toate acele zone în care suprafețele sunt complet uscate in momentul in 

care sunt  tratate. 

CARACTERISTICI FIZICE / CHIMICE: 

- Aspect: Lichid limpede. 

- Culoare: Incolor. 

-  Miros: Caracteristic. 

- Densitate la 20 °C 1330-1345 g / ml. 

- PH :  14. 

-  Solubilitate: Total în apă. 
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INSTRUCTIUNI: 

Se aplica cu pistol, rola, pensula sau prin pulverizare, răspândind produsul pe întreaga 

suprafață până la saturația completă. 

Atunci când suprafața este foarte poroasa, este necesar să se aplice un al doilea strat inainte 

de uscarea completa a primului.  

• Produsul se utilizează diluat  cu pana la 90% apa,  pentru a hidrafoba/impermeabiliza 

suprafețe verticale și orizontale, terminate.  

• Pentru a oferi efectul hidrofob suprafetelor din mortar, se adauga apei care se va utiliza 

pentru amestec , un 4% de produs din greutatea cimentului.  Dupa hidrofobarea  mortarului, 

se aplica produsul ca si in cazul anterior, se realizeaza un amestec format din apa si intre 

7/10% RETOC-MAX, tinand cont de cantitatea de apa utilizata.  

“Efectul perla”, hidrofob,  incepe sa se aprecieze la 24 de ore, aproximativ, dar nu atinge 

eficiența maximă decat  la o săptămână după ce a fost tratat. 

Randament aproximat: 1 litru de produs diluat la 10%, se utilizeaza pentru a hidrófoba/ 

impermeabiliza aproximativ 3-4mp.  

 


