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Emcephob WM 
Gotowy,  na  bazie  wodnej 
środek  hydrofobizujący 

Właściwości produktu 

 baza wiążąca polisyloxan 

 redukuje wchłanianie wody 

 podwyższa mrozoodporność oraz odporność na sole odladzające 

 możliwość aplikacji przy pomocy wałka, metodą polewania oraz metodą natrysku 

 nie tworzy filmu 

 może być stosowany w strefach rozpylania i rozbryzgu 

 możliwość łączenia z MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, 
MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro i MC-Color Flair vision. 

 testowany i dopuszczony zgodnie z DIN V18026 jako system ochrony powierzchniowej OS 1 i OS 2 

 certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 cz. 2 
 

Zakres zastosowania 

 Hydrofobizacja, powierzchni alkalicznych z materiałów na bazie cementu takich jak beton,  
tynk cementowy, kamień wapienny 

 W połączeniu z materiałami powłokowymi zapobiegawczo jako ochrona betonu 

 REACh –oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka 

 Zasada 1,2 i 8, metoda 1.1, 2.1, 8,1 
 

Aplikacja 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być suche, czyste, wolne od ja-
kichkolwiek luźnych części, kurzu, oleju oraz 
innych elementów zmniejszających przyczep-
ność. Podłoże musi być chłonne. Podłoża zawil-
gocone lub nasączone wodą nie powinny podle-
gać hydrofobizacji, ponieważ Emcephob WM nie 
będzie mógł w nie wniknąć. 

W przypadku podłoży takich jak mur z cegły 
klinkierowej, mur z cegły lub kamień naturalny 
należy zasięgnąć naszej porady technicznej. 

Nanoszenie materiału 
Emcephob WM jest materiałem o niskiej lepko-
ści, rozpuszczalnym w wodzie, gotowym po 
użytku po dokładnym przemieszaniu. Aplikacja 
może się odbywać przy pomocy wałka, przez 
polewanie lub natryskiem bezpowietrznym. 

W celu uniknięcia zacieków powierzchnie pio-
nowe powinny być przemalowywane w kierunku 
od dołu do góry.  

Emcephob WM należy nanosić aż do osiągnię-
cia nasączenia podłoża. 

Młody beton powinien mieć przed aplikacją mi-
nimum 4÷6 tygodni. 

Wskazówki szczegółowe 
Hydrofobizacja prowadzi do redukcji nasiąkliwo-
ści wody i do polepszenia mrozoodporności oraz 
odporności na sole odladzające. Jako samo-
dzielny środek opóźnia przenikanie kapilarne 
wody, przez co hamuje czasowo jej oddziaływa-
nie. Impregnacja powinna być powtarzana regu-
larnie w stałych odstępach czasowych. 

Emcephob WM nie daje efektu perlenia. 
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Właściwości techniczne Emcephob WM 

Parametr Jednostka Wartość* Uwagi 

Gęstość kg/dm
3
 0,98  

Zawartość substancji czynnej % wagowo 22,9  

Zużycie** ml/m
2
 70÷150  

Głębokość wnikania środka 
hydrofobowego 

mm 2,7 Klasa 1 wg EN 1504-2 

Odporność na deszcz godziny ok. 4  

Możliwość przemalowania  godziny 24 
24 

MC-Color Proof pure 
MC-Color Proof pro 
MC-Color Proof vision 
MC-Color Flair pure 
MC-Color Flair pro 
MC-Color Flair vision 

Warunki obróbki °C 
% 
K 

≥8 - ≤ 30 
≤ 85 
3 

temp. powietrza, podłoża i materiału 
wilgotność względna powietrza 
powyżej temperatury punktu rosy 

 

Charakterystyka produktu Emcephob WM 

Forma dostawy 10 L lub 30 L kanister 

Magazynowanie Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych i suchych, chronić 
przed mrozem. Okres przechowywania w fabrycznie zamkniętych 
pojemnikach min. 6 m-cy. 

Utylizacja Należy dokładnie opróżniać pojemniki przestrzegając w tym 
względzie informacji w sprawie opakowań. Na życzenie wysyłamy 
informacje pt. „Koncepcja firmy MC w sprawie utylizacji całkowicie 
opróżnionych opakowań transportowych i handlowych”.  

 
*  Wszystkie parametry techniczne są wartościami laboratoryjnymi i są wyznaczone w temperaturze +23°C 

i 50% względnej wilgotności powietrza. 

**  Zużycie zależne jest od nasiąkliwości, porowatości oraz temperatury podłoża, a także warunków maga-
zynowania i temperatury materiału. Aby ustalić zużycie materiału w przypadku poszczególnego obiektu, 
zalecamy wykonanie powierzchni próbnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy 
zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje 
odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy 
odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez 
naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym 
przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej. 

Wydanie 07/16. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stoso-
wać. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


