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DEFINICJA 
 

Nano-dyspersja wodna funkcjonalnych pochodnych fluorowych o wysokiej stabilności, hydrofobowości i zdolności przenikania. 
 

 ZASTOSOWANIE I WYDAJNOŚĆ  

Produkt SCUDO (GEAL) to innowacyjna formuła przeznaczona do zabezpieczenia tarasów, balkonów i okładzin wykonanych z 

terakoty, cegieł, klinkieru, płytek porcelanowych, płytek ceramicznych, naturalnego kamienia, betonu i kruszywa. 

Posiada działanie rozpuszczające i zabezpiecza przed wyciekami wody przez szczeliny spowodowane osiadaniem uszczelnień i 

płytek. Produkt działa skutecznie w przypadku szczelin o szerokości nieprzekraczającej 1 mm. Dzięki zastosowaniu specjalnych 

dodatków produkt zapewnia jednorodne nawilżenie szczelin na całej głębokości, tworząc warstwę hydrofobową, zapobiegając 

przenikaniu wody do wnętrza materiału, podłoża oraz warstwy dolnej. 

Produkt o działaniu odwracalnym, oddychający i bezbarwny. Nie tworzy żadnej warstewki powierzchniowej. Nie pozostawia 

jakichkolwiek kleistych śladów. Nie pozostawiać żółtych plam nawet w razie starzenia, nie powoduje jakichkolwiek modyfikacji 

właściwości materiału, posiada naturalne właściwości oddychające. Zapobiega rozwojowi pleśni i zabrudzeń organicznych (smog, 

olej, pleśń itd.). W porównaniu z pełniącymi podobne funkcje produktami na bazie rozpuszczalników, jego specjalna formuła z 

dyspersją wodną zapewnia właściwości hydrofobowe natychmiast po wyschnięciu i zapewnia bardzo łatwe nakładanie.  Może być 

również stosowany w razie nieznacznych pozostałości wilgoci. Produkt SCUDO może być stosowany ponownie w ramach 

konserwacji okresowej lub pojawienia się nowych pęknięć spowodowanych zużyciem lub ociekaniem pod wpływem czynników 

atmosferycznych. 

Ostrzeżenie ogólne 

W przypadku materiałów o wysokiej wchłanialności, należy zawsze ocenić przydatność zastosowania konwencjonalnego środka 

zabezpieczającego w porównaniu z wynikami zapewnianymi przez produkt SCUDO. Warstwa powierzchniowa może zostać 

wykonana przy użyciu produktów hydrofobowych i olejoodpornych na materiałach układanych na wolnym powietrzu, takich jak płytki 

ceramiczne – terakota –  cegły –  klinkier –  płytki kamienne – kamień osadowy. Produkt zapewnia i zachowuje wszystkie swoje 

funkcje, w tym zapobiegające tworzeniu się pleśni pod warunkiem, że materiały są sklasyfikowane przez producenta jako odporne na 

działanie mrozu i ułożone prawidłowo.  Jeżeli wymogi te nie są spełnione, należy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej 

naszej firmy. 

 

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA  

Produkt SCUDO jest gotowy do użycia. Należy nałożyć pojedynczą warstwę produktu na powierzchnię czystą, suchą lub nawilżoną 

równomiernie. Równomiernie rozprowadzić płyn używając pędzla, wałka lub froterki, nakładając nieco więcej w uszczelnieniach i 

szczelinach. W przypadku użycia na materiałach o niskim poziomie wchłaniania, takich jak płytki porcelanowe i szklone, należy 

usunąć nadmiar produktu z powierzchni za pomocą suchej i czystej szmatki przed jego kompletnym wyschnięciem. W przypadku 

szczelin o szerokości przekraczającej 1 mm, konieczne jest wykonanie ich wcześniejszego uszczelnienia przy użyciu odpowiedniego 

materiału (zaprawa, wypełniacz, żywice, silikon). 

Nie stosować w temperaturze poniżej 10 °C i powyżej 35 °C oraz jeżeli w czasie najbliższych 4-8 godzin 

oczekiwane są opady deszczu. Można chodzić po posadzce natychmiast po wyschnięciu. 

Przybliżone pokrycie: 1 litr na 10-20 m. kw., w zależności od wchłanialności. 
 

Właściwości chemiczne i fizyczne pH 
(20°C) produktu nierozcieńczonego: 5,0 +/- 
0,5 Gęstość (20 °C): 1,004 g/cc 

Wygląd: ciecz jednorodna 

Zapach: bez zapachu 

Kolor: bezbarwny 

 
W normalnych warunkach przechowywania produkt jest stabilny. Unikać 

długotrwałego narażenia na działanie mrozu lub wysokiej temperatury. 

Nie stosować w temperaturze poniżej 10 °C. 

 

Opakowanie 

butelka PE o poj. 1 litra, 

opakowanie zawierające 12 szt., 

pojemnik o poj. 5 litrów, 

opakowanie zawierające 4 szt. 
 

Zagrożenia 
Symbole: nie ma 

S2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
Transport 
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
TARIC: 38249070 Produkty przeciwpożarowe, 

zapewniające wodoszczelność i inne preparaty ochronne 

wykorzystywane w przemyśle budowlanym 
 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Karcie 

Charakterystyki sporządzonej zgodnie z postanowieniami Rozporz. 

WE 1907/2006 (REACH) wraz z jego kolejnymi wersjami. 

 

SCUDO 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

to zastrzeżony znak handlowy firmy BEL CHIMICA Srl  Siedziba główna: Via San Michele 35. Zakład produkcyjny: Via Settola 121 – 51031 Agliana (PT), Włochy 

info@geal-chim.it  www.geal-chim.it Tel. +39 0574 750365  Fax +39 0574 751288 

Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczącej parametrów wydajnościowych produktu, czyli jego zgodności z właściwościami określonymi w odpowiedniej 

karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w 

związku z czym za sprawdzenie jego zgodności odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia mogące stanowić konsekwencje użycia materiałów czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie. 


