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FORFOB S - bezbarwny, silikonowy impregnat hydrofobizujący na bazie 
rozpuszczalników do podłoży mineralnych – efekt odpychania wody. 
Do zabezpieczania wszelkich powierzchni mineralnych, szczególnie beto-
nowych nawierzchni zewnętrznych w tym lotnisk, placów, dróg manew-
rowych, placów postojowych, itp. FORFOB S penetruje do głębokości 4-6 
mm, gdzie wywołuje efekt hydrofobizacji (odpychania wody), jednocze-
śnie zapewniając paroprzepuszalność zabezpieczanych powierzchni. Im 
większa jest zdolność absorpcyjna powierzchni, tym bardziej trwała jest 
impregnacja, a okres do powtórnej aplikacji FORFOB S dłuższy.  
FORFOB S nie jest przeznaczony do uszczelniania pęknięć na powierzchni. 
W zależności od rodzaju podłoża impregnowana powierzchnia może 
wykazywać niewielki efekt matowy. 

WŁAŚCIWOŚCI: 

 Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków  
 Na bazie rozpuszczalników 
 Głęboka penetracja 
 Nie powoduje wykwitów 
 Zapobiega uszkodzeniom betonu spowodowanym działaniem soli i 

mrozu 
 Może być aplikowany nawet na wilgotne podłoża  
 Ułatwia usuwanie plam z oleju  
 Jest bezbarwny, przepuszczalny dla pary wodnej i wodoodporny 
 Nadaje się jako podłoże pod inne powłoki malarskie, kleje budowlane  
 Duża trwałość ze względu na wyjątkowo silne wiązanie z podłożem 

mineralnym 
 Ułatwia czyszczenie podłoża i hamuje rozwój mikroorganizmów 
 Minimum dwie warstwy  

 
INFORMACJE PODSTAWOWE: 

WYGLĄD – bezbarwna ciecz 
 
OPAKOWANIA – 20 kg, 200 kg 
 
MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji, gdy jest przechowywa-
ny w suchym miejscu i w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. 
Data produkcji jest wytłoczona na opakowaniu. 

 
DANE TECHNICZNE: 
 
Lepkość 10,2 [s] 

Temperatura zapłonu Minimum 35oC 

Gęstość  0,80±5% g/cm3 

Nakładanie kolejnej 
warstwy 

Po minimum 1-2 godzinach  

INSTRUKCJA STOSOWANIA: 

ZUŻYCIE – od 0,1 do 0,5 kg/m2 w zależności od stopnia nasiąkliwości 
powierzchni 
Wymagana ilość FORFOB S zależy od chłonności podłoża. Zużycie oraz 
skuteczność impregnacji powinny być ustalane na miejscu po wykonaniu 
na testu niewielkiej powierzchni. Z tego powodu poniższe zużycia są 
jedynie orientacyjne.  

 beton 0,2-0,50 kg/m2 
 cegły 0,4-2,0 kg/m2 
 kamień naturalny i sztuczny 0,05-3,0 kg/m2 

 
PODŁOŻE - Powierzchnia musi być czysta, odtłuszczona, wolna od wszelkich 
zanieczyszczeń.  Powierzchnie betonowe należy wysezonować przez co 
najmniej przez okres 28 dni od ich wykonania. Przed impregnacją zaleca się 
wykonanie próby na małej powierzchni w celu oceny zużycia materiału oraz 
wyglądu powierzchni po impregnacji.  

Uszkodzenia i pęknięcia należy naprawić przed użyciem FORFOB S. 

NAKŁADANIE – FORFOB S jest nanoszony przez rozpylanie w co najmniej 
dwóch warstwach, dopóki podłoże nie zostanie nasycone. Kolejną war-
stwę można nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.  
Aplikację można wykonywać za pomocą natryskiwaczy lub poprzez malo-
wanie pędzlem, wałkiem. Zalecana jest aplikacja kolejnych warstw do 
momentu pojawienia się na powierzchni delikatnego wybłyszczenia, co 
będzie oznaczało wypełnienie wszystkich porów.  
Przeważnie stosuje się co najmniej dwie warstwy na wszystkie podłoża.  
Ze względu na potencjalny wpływ warunków na podłoże i materiały w 
przypadku obszarów szczególnych zaleca się wykonanie testu na miejscu 
przed zastosowaniem produktu. 
 
NARZĘDZIA – niskociśnieniowy natrysk, wałek, pędzel  
CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu. 

OGRANICZENIA: 

Temp. podłoża  min. +5 oC / max. +30 oC 

Temp. powietrza  min. +5 oC / max. +30 oC 

Temp. materiału  min. +5 oC / max. +30 oC 

 
OSTRZEŻENIA: 

 FORFOB S nie ma zastosowania do produktów i powierzchni wyko-
nanych z gipsu. 

 Na niektórych podłożach np. ceramika, cegła FORFOB S może być 
matowy. 

 Chronić świeżo zastosowany materiał przed zamarzaniem, desz-
czem i innymi złymi warunkami pogodowymi. Materiał nie powi-
nien być stosowany w temperaturze (powierzchni, powietrza, ma-
teriału) niższej niż +5 ° C. 

 FORFOB S zawiera szkodliwe substancje lotne. Jeżeli materiał był 
zastosowany w pomieszczeniach wewnętrznych, to należy je wie-
trzyć aż do całkowitego zaniku zapachu.  
 

ZALECENIA: Pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpie-
czone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej 
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne 
dane mogą być różne w zależności od warunków pracy. 

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie pro-
duktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych 
instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą 
w danym kraju. 

KONTROLA: 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – należy postępować zgodnie z kartą bezpie-
czeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania 
toksycznego oraz oddziaływania na środowisko. 

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiednie 
środki ochrony dróg oddechowych. Należy unikać podczas aplikacji obec-
ności osób trzecich. Chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Ostrzeże-
nia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane. 

PODSTAWA PRAWNA  
Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezen-
towane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich spo-
rządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. 
Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania 
się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępo-
wania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz 
transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują 
na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą 
się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, 
na które producent nie ma wpływu.  Użytkownik jest zobowiązany do 
zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym 



 
 

FORFOB S rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizuący  
 

 
FORMATIQ Polska Sp. z o.o.                Tel. 61 250-70-65/66, Fax. 61 666-37-57          KARTA TECHNICZNA www.formatiq.pl 
Posadzki przemysłowe i dekoracyjne                 Regon: 302581032  NIP: 781-18-89-933          aktualizacja 02-02-2021                                                           info@formatiq.pl 
ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań 

 

informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków 
bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz zaleceniami.  W przypadku niewłaściwego używania, transportowania 
przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i 
zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym 
także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w 
karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach 
FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób 
trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię 
karty charakterystyki na żądanie Użytkownika. 

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze. 

 


