
Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami
Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego 
projektu. Zapoznają Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Uszczelniacza Uniwersalnego.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : 800 000239

Uszczelniacz Uniwersalny
Watco Uszczelniacz Uniwersalny to bezbarwny, 
łatwy w użyciu uszczelniacz na bazie wody. 
Zawiera zmikronizowany akryl, który wnika 
głęboko w porowate powierzchnie

Watco Uszczelniacz Uniwersalny wzmacnia i spaja słaby, gorszej jakości beton 
(i podobne powierzchnie), pozostawiając bezpyłową, utwardzoną powierzchnię. 
Posiada wiele zastosowań, dzięki czemu jest tak wielofunkcyjny. Oprócz utwardzania 
i wzmacniania betonu, może być stosowany  jako podkład zmniejszający porowatość 
silnie chłonnych powierzchni (takich jak jastrychy piaskowe i cementowe) przed 
nałożeniem powłoki na bazie wody.
Można go również stosować na ścianach z cegieł i pustaków, tynku oraz na kostce 
brukowej, aby wzmocnić i związać ze sobą spoiny piaskowe.
Jest szybki i łatwy w aplikacji, wystarczy nałożyć tylko jedną warstwę. Szczególnie 
nadaje się do stosowania w magazynach, fabrykach, warsztatach maszynowych 
i pomieszczeniach gospodarczych, a także wszędzie tam, gdzie przydałby się 
wielofunkcyjny, penetrujący i praktycznie bezwonny impregnat przeciwpyłowy.
Watco Uszczelniacz Uniwersalny jest oddychający i bezpieczny do stosowania w 
zamkniętych pomieszczeniach. Posiada klasę emisji lotnych związków organicznych 
A+ i bardzo niską zawartość lotnych związków organicznych VOC. 

Obszary zastosowań:
• Magazyny
• Obszary produkcyjne 
• Maszynownie 
• Pomieszczenia gospodarcze

Cechy Produktu:
• Bezbarwny, penetrujący impregnat 
 przeciwpyłowy i utwardzający
• ‘Trwałe’ zabezpieczenie przed 
 kurzem, jako że środek wnika w 
 podłoże i staje się jego częścią - nie
 ma też warstwy powierzchniowej, 
 która mogłaby ulec uszkodzeniu lub 
 zetrzeć się
• Wzmacnia i wiąże słaby, pylący beton 
 oraz jastrychy piaskowe i cementowe.
• Już jedna aplikacja eliminuje kurz i 
 redukuje odbarwienia 
• Szybki i łatwy w użyciu - wystarczy 
 wylać na powierzchnię i wetrzeć za 
 pomocą miękkiej szczotki 
• Praktycznie pozbawiony zawartości 
 rozpuszczalników i bezwonny
• Oddychający

Karta Techniczna Produktu
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Uszczelniacz Uniwersalny

Karta Techniczna Produktu

Charaktrystyka Produktu   

Skład  Mikronizowany akryl na bazie wody

Ilość składników  1

Wykończenie  Bezbarwny (może powodować lekki 
efekt przyciemnienia na niektórych 
podłożach).

Wymagany Podkład Nie (zobacz fragment zatytułowany ‘Gruntowanie’).

Liczba powłok Zazwyczaj 1 (zobacz fragment zatytułowany ‘Gruntowanie’).

Grubość mokrej powłoki 160 mikronów (w zależności od 
porowatości podłoża).

Zastosowanie Wewnętrzne/ 
Zewnętrzne

Wewnątrz & na zewnątrz

Narzędzia do nakładania  Miękka szczotka

Minimalna Temperatura Aplikacji Temperatura powietrza 15°C
Temperatura podłogi 10°C

Odpowiedni do Porowate, goły beton, piaskowe i 
 cementowe jastrychy, cegły, mury, 
tynk, kostka brukowa. 
Zawartość wilgoci w betonie 
powinna być niższa niż 75% RH

Rozmiar Opakowania 5L

Wydajność 30m2 na 5L i 150m2 na 25L 
w zależności od porowatości podłoża.

Narzędzia do czyszczenia Woda 

Okres trwałości 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu

Czyszczenie Łagodny, neutralny detergent

Przechowywanie W temperaturze od 15°C do 25°C przez min. 
8 godzin przed użyciem. Nie dopuszczać do do zamarznięcia

Ograniczenia   
Prosimy o kontakt w przypadku 
zastosowań nieopisanych.

Nie stosować na powierzchniach malowanych, uszczelnianych, powlekanych lub nieporowatych, ponieważ 
działanie Uszczelniacza Uniwersalnego opiera się na penetracji.
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Czas Schnięcia

         Kolejna Warstwa Suchość na dotyk Lekki ruch (pieszy)

10°C
20°C    

16 godzin 
8 godzin 

8 godzin
4 godziny

24 godziny
12 godzin



Uszczelniacz Uniwersalny

Przygotowanie & Aplikacja 
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Goły beton - na zakurzonych powierzchniach często wystarczy dobre zamiecenie i/lub odkurzenie. 
Powierzchnia musi być porowata, aby umożliwić penetrację Uszczelniacza. Jeśli 
istnieją wątpliwości czy podłoże jest chłonne, należy wylać na jego powierzchnię trochę wody. Jeśli 
woda jest łatwo wchłaniana, powierzchnia nadaje się do impregnacji przy użyciu Watco Uszczelniacza Uniwersalnego.
Do usuwania zanieczyszczeń zalecany jest Concroff ; bardzo silny środek odtłuszczający. Należy ponownie spłukać 
czystą wodą i pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Unikać zwilżania bardzo porowatych powierzchni, 
ponieważ mogą wchłonąć zbyt dużo wody.
Świeży beton - należy pozostawić do wyschnięcia na cztery tygodnie w lecie i sześć w zimie. 
Nie należy traktować powierzchni kwasem. Jeśli powierzchnia jest zabrudzona, to zaleca się wyczyścić zgodnie z opisem 
w części “ Goły beton “. Zanieczyszczenia powierzchni powinny być usuwane za pomocą mechanicznego ścierania.
Gruntowanie - zwykle nie jest wymagane, ale w przypadku powierzchni o otwartej fakturze lub bardzo porowatych, o 
dużej sile wchłaniania, takich jak piasek i cement, może być konieczne nałożenie kolejnych warstw. 
Nie stosować na bardzo gładkim betonie lub betonie wyszlifowanym mechanicznie, ponieważ nie pozwoli on na 
penetrację produktu. 

Nie trzeba mieszać, wystarczy dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu.  

Produkt dostępny bezpośrednio od Watco oraz poprzez agentów na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są 
sprzedawane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży. Firma i jej przedstawiciele są często proszeni o komentarz 
na temat potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od zastosowań opisanych w kartach danych 
technicznych.  Chociaż w takich przypadkach Firma i jej przedstawiciele zawsze będą starali się zaoferować pomocne 
i konstruktywne porady, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiego użycia, chyba że zostaną one 
wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.  

Uszczelniacz Uniwersalny należy rozprowadzić miękką miotłą, dobrze wmasowując go w powierzchnię i upewnić się, że
wchłonęła ona jak najwięcej roztworu. Użyj miotły aby zamieść nadmiar roztworu na sąsiednie obszary.
Unikać tworzenia się kałuż, tzn. nie dopuszczać do tego, aby nadmiar niewchłoniętego roztworu wyschnął na powierzchni.
Uszczelniacz Uniwersalny nie pozostawia warstwy powierzchniowej (nie widać, że został zastosowany), ale wniknie głęboko,
aby wzmocnić i zabezpieczyć przed kurzem podłoże.

Przygotowanie Powierzchni

Mieszanie Produktu

Bezpieczeństwo

Zamówienia

Aplikacja
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Karta Techniczna Produktu
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Zgodność z Normami 

ZGODNY Z 
BREEAM

POZIOM LZO ISO 1600
Pomiar “Loi 
Grenelle” 
określający 
wpływ poziomu 
lotnych związków 
organicznych 
produktu na 
budynek A+ to 
najwyższa ocena 
bezpieczeństwa.

ZGODNY Z 
REACHEN 1504-2ZGODNOŚĆ Z 

PRZEPISAMI 
BREEM

ZGODNOŚĆ Z 
PRZEPISAMI 

BREEM
ISO 16000POZIOM LZO

30g/Litr
Niski

ZGODNOŚĆ Z 
REACH
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