
LUKOFOB – silikonové hydrofobizaèní pøípravky

Charakteristika

Lukofob

Pùsobení silikonových hydrofobizaèních pøípravkù

Pracovní postup pøi hydrofobizaèní úpravì

Hydrofobizovaná plocha nesmí
cca 24 hodin zmoknout.

Lukofob Naturstone

Hydrofobizovat nelze:

Podrobný postup aplikace Lukofob Technologických
pravidlech

Po dlouhá léta jsou ve stavebnictví pou�ívány silikátové porézní materiály jako vápenocementové omítky, beton,
pískovec, plynosilikát, osinkocement, pálená støešní krytina apod. Jejich nevýhodou je znaèná nasákavost deš�ové
vody, která zpùsobuje zvýšení špinivosti, zhoršení tepelné izolace, vymývání rozpustných podílù, pùsobení kyselých
deš�ù, co� vede ke sní�ení funkènosti a �ivotnosti porézních silikátù. Tyto negativní vlastnosti odstraòují silikonové
hydrofobizaèní pøípravky vyrábìné pod obchodním oznaèením . Jsou rozdìleny na vodné
a rozpouštìdlové.

Nanášejí se støíkáním, nátìrem nebo namáèením v nízké koncentraci. Nanášení je tøeba provádìt na suchý,
sluncem nezahøátý povrch. Úkolem není vytvoøení filmu pøípravku na povrchu, ale vsáknutí do co nejvìtší hloubky.
Po odpaøení vody, resp. rozpouštìdla dojde k hydrofobizaci uvnitø pórù, tak�e paropropustnost i vzhled pùvodního
materiálu zùstanou zachovány. Vzhledem k vysoké odolnosti silikonù vùèi povìtrnosti, sluneènímu záøení a teplotì
má hydrofobní úprava znaènou �ivotnost. Hydrofobizované silikátové porézní materiály potom vykazují
následující vlastnosti:

Sní�ení špinivosti tím, �e pøi dešti dochází k opláchnutí povrchu a nedochází k vsáknutí prachu do podkladu.

Nedochází k vymývání rozpustných podílù, a tím ke zvyšování nasákavosti povrchù, nedochází ke sní�ení
pevnosti a �ivotnosti materiálu pùsobením mrazu v zimním období.

Nedochází k pùsobení kyselých deš�ù, které reagují s alkalickou slo�kou silikátù, a tím sni�ují jejich �ivotnost.

Zùstává zachována pùvodní tepelná izolace zejména zdících silikátových materiálù, nebo� v podzimním období
nedochází pùsobením zahánìjících deš�ù k nasáknutí zdiva, a tím ke zhoršení tepelné izolace.

Vlastní nanášení hydrofobizaèních pøípravkù se provádí jako finální stavební úprava. Podklad musí být zkarbo-
nizován, napø. vápenocementová omítka nebo bøizolit lze hydrofobizovat nejdøíve za 1 mìsíc po provedení.

Nanášení je tøeba provádìt pøi teplotách od +5 °C do +30 °C a pøi bezvìtøí, kdy oslunìním nedojde k pøílišnému
zahøátí ošetøovaných ploch (nad 30 °C). Pøi nanášení støíkáním je tøeba zakrýt okenní a dveøní otvory, proto�e
hydrofobizaèní pøípravky po zaschnutí na nátìrové hmotì a skle zanechají tì�ko odstranitelné skvrny. Zpùsob
aplikace a orientaèní spotøeby jsou popsány dále u jednotlivých typù.

Vodou øeditelné pøípravky jsou dodávány v koncentrované formì, jejich øedìní vodou závisí na porezitì
hydrofobizovaného podkladu a zpùsobu aplikace. Výjimkou je vodný , který je urèen pro
pøímé pou�ití. Rozpouštìdlové pøípravky jsou urèeny pro pøímé pou�ití bez dalšího øedìní. �ivotnost hydrofobních
úprav je závislá na kvalitì provedení, druhu podkladu, expozici (støecha, svìtová strana) a èiní 5 a� 10 let. Po této
dobì lze hydrofobizaci opakovat.

neporézní materiály jako asfaltové pryskyøice, kovy, plastické hmoty, døevìné porézní
materiály (døevo, døevotøíska apod.) a stavební díla zatí�ená vzlínající vlhkostí.

silikonových hydrofobizaèních pøípravkù je popsán v
, která jsou k dispozici u výrobce (rovnì�na www.lucebni.cz).

·

·

·

·

Luèební závody a.s. Kolín
Pra�ská 54, 280 90 Kolín II, Èeská republika

tel.: +420 321 741
e-mail:odbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz

– 545-7, fax: +420 – 321 725 243
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Vodné hydrofobizaèní prostøedky Lukofob

Lukofob 39

Lukofob ELX

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

�lutá a� �lutohnìdá kapalina silnì alkalické reakce, bez zápachu, neomezenì mísitelná s vodou. Úèinnou
slo�kou je metylsilanolát draselný.

je dodáván jako koncentrát, který se øedí vodou v pomìrech uvedených v tabulce na stranì 3. Míra
naøedìní závisí na porezitì podkladu a zpùsobu aplikace.

hydrofobizace všech porézních silikátù jako omítka, plynosilikát, beton, pískovec, cihly, pálená støešní
krytina. Pro nároènìjší hydrofobizace povrchù s malými póry a hydrofobizace tmavých ploch doporuèujeme

, nebo . Naøedìný roztok v pomìru 1:10 lze
té� pou�ít pro beztlakou chemickou injektá� zdiva zamokøeného vzlínající zemní vlhkostí.

: naøedìný roztok se aplikuje na silikátové podklady tak, aby
došlo k jeho úplnému vsáknutí. Úèinná slo�ka se pùsobením oxidu uhlièitého chemicky navá�e uvnitø pórù
ošetøovaného podkladu a zajistí tak dlouhodobou hydrofobitu.

Støíkání roztoku je mo�né provádìt bì�ným postøikovaèem a to stejnomìrnì køí�ovým nánosem
z menší blízkosti, dokud je roztok vsakován. Nanášení štìtkou je ménì produktivní a

a nevynechat �ádnou èást plochy, proto�e ta zaène po èase tmavnout v dùsledku vìtší špinivosti.
Hydrofobizace máèením se provádí zejména u nové støešní krytiny. Doba máèení je cca 0,5 a� 5 minut.
V okam�iku, kdy pøestanou vystupovat bublinky z povrchu máèeného materiálu, je doba máèení postaèující.

Orientaèní spotøeba naøedìného je 0,25 a� 1,5 l na 1 m ošetøené plochy, pøièem� zále�í
na porezitì materiálu, dobì máèení a koncentraci hydrofobizaèního roztoku (obvyklá spotøeba se pohybuje do
0,5 l naøedìného pøípravku na 1 m ). Zaschnutí nastává za normálních podmínek (20 °C) do 2 hod. Nejvìtší
hydrofobní efekt se projeví a� po nìkolika dnech.

Mléènì bílá nízkoviskózní kapalina, vodná emulze metylsilikonové pryskyøice s obsahem rozpouštìdla.

je dodáván v koncentrované formì, pomìry øedìní vodou jsou uvedeny v tabulce na stranì 3.
Naøedìný roztok se vsákne do pórù ošetøovaného podkladu, kde po odpaøení vody vznikne hydrofobní film
silikonové pryskyøice. Paropropustnost podkladu pøitom zùstane plnì zachována.

pro nároènìjší hydrofobizace povrchù s menšími póry, hydrofobizace tmavých ploch a tam, kde je
po�adováno zvýraznìní povrchové struktury ošetøovaného materiálu. Napø. pøírodní a umìlé pískovce,
vymývaný beton, akrylátové strukturní omítkoviny.

Postup pøi nanášení roztoku je obdobný jako u . Rovnì� se
aplikuje pouze v jedné vrstvì. U nehrozí riziko vzniku výkvìtù, pøesto je nutné nanášet roztok tak,
aby se vsakoval a nestékal po svislých stìnách.

Orientaèní spotøeba naøedìného je 0,25 a� 0,3 l/m . Zaschnutí nastává za normálních
podmínek (20 °C) do 2 hod. Nejvìtší hydrofobní efekt se projeví a�po nìkolika dnech.

Lukofob 39

Pou�ití:

Lukofob Naturstone Lukofob Klasik Lukofob ELX Lukofobu 39
Technologický

postup injektá�e je popsán v samostatném prospektu.

Zpùsob aplikace Lukofobu 39 v jedné vrstvì

Aplikovaný roztok nesmí v �ádném pøípadì
stékat po stìnách, nebo�pak hrozí nebezpeèí tvorby výkvìtù!

Lukofobu 39
je tøeba dbát na stejno-

mìrný nános

Lukofobu 39

Technické parametry Lukofobu 39:

Lukofob ELX

Pou�ití:

Zpùsob aplikace: Lukofobu ELX Lukofobu 39
Lukofobu ELX

Lukofobu ELX

2

2

2

Barva na�loutlá a� �lutohnìdá (po naøedìní a vyschnutí není vidìt)
Obsah netìk. slo�ek (% hmot.) 36 - 43
Obsah úèinné látky (% hmot.) 17 - 23
Hustota 1270 - 1300
pH 13
Bod tuhnutí (°C) pod -10

Barva mléènì bílá (po vyschnutí není vidìt)
Obsah netìk. slo�ek (% hmot.) min. 37
Obsah úèinné látky (% hmot.) min. 33,5
Viskozita (mPa.s/20 °C) 60 - 80
Hustota (kg/m ) 1000 - 1010
pH 2 - 7
Bod vzplanutí (°C) nad 20
Emulgaèní systém neionogenní
Mísitelnost s vodou neomezená

Mísitelnost s vodou neomezená

· Technické parametry:

3
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Lukofob EVO 50

Lukofob Naturstone

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Mléènì bílá nízkoviskózní kapalina, vodná emulze alkylsiloxanového esteru. Díky svému slo�ení pùsobí nejen
na povrchu, ale pronikne i hloubìji do ošetøovaného silikátového podkladu.

je dodáván v koncentrované formì, pomìry øedìní vodou jsou uvedeny v tabulce na stranì 3.
Míra naøedìní závisí na porezitì podkladu a zpùsobu aplikace.

je urèen k hydrofobizaci všech porézních silikátových materiálù (omítky, betony,
pálená støešní krytina atd.) a k pou�ití jako hydrofobizaèní pøísada do omítkových nátìrových hmot
tenkovrstvých i strukturních. Netvoøí výkvìty. Vzhledem k vysoké odolnosti vùèi alkalickému prostøedí je vhodný
pro hydrofobizaci èerstvého betonu.

Postup pøi nanášení naøedìného roztoku je obdobný jako u a .
Pøi aplikaci nehrozí riziko vzniku výkvìtù, pøesto je nutné nanášet roztok tak, aby se vsakoval
a nestékal po svislých stìnách.

Orientaèní spotøeba naøedìného je 0,25 a� 1,5 l na 1 m ošetøené plochy, pøièem� zále�í
na porezitì materiálu, dobì máèení a koncentraci hydrofobizaèního roztoku (obvyklá spotøeba se pohybuje do
0,5 l naøedìného pøípravku na 1 m ). Nejvìtší hydrofobní efekt se projeví a� po nìkolika dnech.

Doporuèené koncentrace hydrofobizaèních roztokù je nutné dodr�ovat. Vyšší koncentrace roztoku
nepøináší zvýšení hydrofobního efektu, mù�e však zpùsobit zhoršení paropropustnosti a tvorbu výkvìtù.

Mléènì bílá nízkoviskózní kapalina, vodná emulze polysiloxanu a alkylalkoxysilanu.

je urèen pro pøímé pou�ití bez øedìní. Neobsahuje organická rozpouštìdla. Nevytváøí
výkvìty, ani lesklá místa. Nemìní pùvodní vzhled materiálu ani nesni�uje jeho paropropustnost.

pro nároènìjší povrchové hydrofobizace všech porézních silikátových materiálù jako jsou pøírodní
a umìlý kámen, støešní krytina, zdivo, lícové cihly a pásky, omítky (vyzrálé), neglazovaná dla�ba, beton aj.
Vhodný zvláštì pro hydrofobizace povrchù s menšími póry a hydrofobizace tmavých ploch.

se neøedí, pøed pou�itím se pouze krátce promíchá. Nanáší se
støíkáním (nízkotlaké postøikovaèe), váleèkem nebo štìtkou a pouze v takovém mno�ství, které staèí vsakovat
a nestéká po svislých stìnách. Pøípravek musí být nanesen rovnomìrnì v celé ploše a� do plného nasycení
podkladu. Na místo se vsáklým pøípravkem je mo�no se vrátit ještì pøed jeho úplným zaschnutím, zaschlý
pøípravek se u� nepøetírá. Cílem je co nejhlubší vsáknutí co nejvìtšího mno�ství pøípravku do podkladu. Místa
s nevsáklým pøípravkem otøít.

Orientaèní spotøeba je 0,3 a� 1 l/m v závislosti na nasákavosti materiálu (obvyklá
spotøeba je 0,3 l/m ). Nahydrofobizovaný materiál prosychá podle okolních podmínek. Hydrofobní efekt se
dostaví po dokonalém odpaøení vody do nìkolika hodin.

Lukofob EVO 50

Pou�ití: Lukofob EVO 50

Zpùsob aplikace: Lukofobu 39 Lukofobu ELX

Lukofobu EVO 50

Upozornìní:

Lukofob Naturstone

Pou�ití:

Zpùsob aplikace: Lukofob Naturstone

Lukofobu Naturstone

2

2

2

2

· Technické parametry:

Doporuèené koncentrace vodou øeditelných hydrofobizaèních pøípravkù Lukofob

Barva mléènì bílá (po naøedìní a vyschnutí není vidìt)
Obsah úèinné látky (%) 50
Viskozita (mPa.s/20 °C) 10 - 30
Hustota (kg/m ) 980 - 1000
pH 8 - 10
Bod tuhnutí (°C) 0
Emulgaèní systém neionogenní
Mísitelnost s vodou neomezená

3

3

Materiál Zpùsob nanášení Lukofob 39 Lukofob ELX Lukofob EVO 50

Omítky vápenné, betonové
plochy, lignátové desky

Cihelné zdivo,
pálená støešní krytina

Støíkáním, nátìrem 1 : 10 - 15 1 : 6 - 10 1 : 10 - 25

Støíkáním, nátìrem:

Máèením:

1 : 20 - 40 1 : 10 - 15 1 : 10 - 25

1 : 50 - 100 1 : 50 - 150
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Roztok silikonové pryskyøice v organickém bezaromátovém rozpouštìdle s ni�ší hoølavostí.

Po vsáknutí roztoku do pórù ošetøovaného podkladu a po odpaøení rozpouštìdla úèinná siloxanová slo�ka
zesí�uje a vytvoøí hydrofobní film. Paropropustnost ošetøovaného materiálu zùstane zachována. Nosné
rozpouštìdlo umo�ní hlubší prùnik úèinné slo�ky do materiálu a dlouhodobou úèinnost úpravy.

je urèen pro hydrofobizace silikátových materiálù s malými póry a tam, kde se
vy�aduje jeho co nejvìtší penetrace do hmoty. Jedná se o pøírodní a umìlý kámen, pískovec, vápenec, lícové
cihly a pásky, neglazovaná dla�ba, nízkonasákavý beton, omítky tmavších odstínù, kde je pøi pou�ití

riziko vzniku ne�ádoucích výkvìtù, pøi ochranì a konzervaci památek. Pøi dvouvrstvém nátìru
zvýrazní povrchovou strukturu ošetøovaného materiálu.

Nanáší se støíkáním nebo
nátìrem obvykle ve dvou vrstvách a to jen v takovém mno�ství, které staèí vsáknout. Po svislých stìnách nesmí
stékat. Další vrstvu je mo�no nanést a� po vsáknutí pøedchozího nánosu. Spotøeba je závislá na nasákavosti
podkladu a èiní 0,05 a� 0,3 l/m plochy. Na rozdíl od vodou øeditelných hydrofobizaèních pøípravkù lze
nanášet další nátìr i na pøedchozí zaschlou vrstvu. V tom pøípadì zùstane druhý nátìr
z vìtší èásti v povrchové vrstvì. To lze uplatnit v pøípadì vìtší pórovitosti podkladu. Pøi nanášení je tøeba
dodr�et všeobecnì platné zásady, tzn. �e podklad musí být zkarbonizovaný, èistý a suchý, pokud mo�no
studený a neoslunìný. Pøi støíkání je tøeba zakrýt okna a dveøe.

je zvláš� vhodný pro hydrofobizace ploch, jakými jsou podlahy
teras, balkonù a lod�ií. V pøípadì nasákavých dla�dic se postupuje tak, �e se na jejich suchý
a èistý povrch nanáší plochým širokým štìtcem. Optimální šíøka nánosu je cca 60 cm. Postupnì vsakující nátìr
se asi po 5ti min. štìtcem jen stejnomìrnì rozetøe. Pøed zaschnutím povrchu nátìru se nevsáklý roztok setøe
hadøíkem. Spotøeba je v tomto pøípadì 0,05 a� 0,1 l/m . V pøípadì glazované nebo
nízkonasákavé dla�by (do 0,1 %) se doporuèuje hydrofobizace spár. To lze provést pomocí u�šího štìtce,
kterým se pøetøou pouze spáry s nejbli�ším okolím. Po vsáknutí roztoku do spár se jeho
pøebytek do ztracena rozetøe hadøíkem po ploše dla�dic. Spotøeba cca 0,25 l/10 m . Kromì hydrofobního
efektu se u takto upravených ploch dosáhne sní�ené špinivosti a snadnìjší údr�by (zametání, vytírání).

V pøípadì nanášení v uzavøených prostorách je tøeba zajistit vìtrání. Hydrofobní efekt se
projevuje po odpaøení rozpouštìdla a plné úèinnosti je dosa�eno do nìkolika hodin (pøi ni�ších teplotách je
nástup hydrofobního efektu zpomalen).

Technické parametry:

Technické parametry:

Barva mléènì bílá (po vyschnutí není vidìt)
Obsah úèinné látky (%) cca 5
Viskozita (mPa.s/20 °C) 10 - 30
Hustota (kg/m ) 990 - 1000
pH 3 - 4
Bod tuhnutí (°C) 0
Emulgaèní systém neionogenní

Barva èirá
Obsah úèinné látky (% hmot.) min. 4,8
Viskozita (mPa.s/20 °C) max.1
Hustota (kg/m ) 790 - 800
Bod vzplanutí (°C) nad 50
Mísitelnost s vodou nemísitelný

3

3

Mísitelnost s vodou neomezená (Pozor! Pøípravek neøedit!)

Silikonové rozpouštìdlové hydrofobizaèní prostøedky Lukofob

Lukofob Klasik

Pou�ití: Lukofob Klasik

Lukofobu 39

Zpùsob aplikace:

LUKOFOB KLASIK je pøipraven k pøímému pou�ití bez dalšího øedìní.

LUKOFOBU KLASIK

Hydrofobizace dla�dic: LUKOFOB KLASIK

LUKOFOBU KLASIK

LUKOFOBU KLASIK

LUKOFOBU KLASIK

2

2

2

·
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Silikonové Napouštìdlo

Lukofob ME

· Hydrofobizaèní a leštící pøípravek pro finální ošetøení provedených obkladù a dla�eb napouštìním.

Zajiš�uje ochranu povrchu spárovacích malt a obkladových prvkù hydrofobizací, sni�uje mo�nost zneèištìní
barevných spár a náchylnost obkladù a dla�eb ke tvorbì výkvìtù. Usnadòuje údr�bu obkladù a dla�eb. Pro
dosa�ení hlubšího prùniku úèinných látek do ošetøovaných podkladù je u�ito nosièe na bázi organických
rozpouštìdel. Z tohoto dùvodu se pøedpokládá pøedevším u�ití ve venkovních prostorách. Pøi pou�ití
v interiérech je bezpodmíneènì nutné zajistit úèinné vìtrání.

Obklad nebo dla�ba musí být suchá a spárovací malta dostateènì vyzrálá. To v praxi
znamená minimálnì sedmidenní technologickou pøestávku mezi vyspárováním a napouštìním ve vazbì
na teplotu a vlhkost okolního prostøedí. Z ošetøovaného podkladu odstraníme pøed zaèátkem práce všechny
neèistoty.

nanášíme pomocí hadru, houby, štìtce nebo váleèku
na podklad. Zajiš�ujeme pøísun pøedevším do oblasti spár. Pøebyteèný pøípravek v ploše dla�dic prùbì�nì
stíráme. Napouštìní provádíme bì�nì dvoufázovì, v�dy po zaschnutí pøedchozí vrstvy (cca po 3 - 5
hodinách). Exponovanìjší povrchy (dla�by ve frekventovaných veøejných prostorách apod.) napouštíme
3x a� 5x. Pøedevším u koneèné vrstvy dbáme na úplné (suché) setøení nevsáklého pøípravku, abychom vylouèili
nebezpeènou kluzkost ošetøených povrchù.

Orientaèní spotøeba materiálu: pro penetraci nesavých dla�dic cca 1 litr /10 m ošetøené plochy, pro penetraci
savých dla�dic cca 1 litr/2 - 3 m ošetøené plochy.

Na�loutlá a� nahnìdlá, slabì zakalená kapalina, technický metyltrietoxysilan s pøímìsí oligomerních
kondenzaèních produktù a etanolu. Za pøístupu vody a vzdušné vlhkosti hydrolyzuje.

Pou�ití: surovina pro pøípravu infúzní kapaliny k vytváøení pøíèných izolaèních clon proti vzlínání zemní vlhkosti
zdiva, hydrofobizaèní a zpevòující pøísada, pojivo speciálních nátìrù. Podrobný technologický postup
k aplikaci infúzní kapaliny pøi hydroizolaci zdiva je zpracován v samostatném prospektu.

·

·

·

·

·

·

·

·

Pozor: V pøípadì napouštìní dla�dic se
savým støepem mù�e dojít k nestejnomìrným zmìnám barevného odstínu v ošetøované ploše.
Z tohoto dùvodu je nutno pøedem vyzkoušet úèinky Silikonového Napouštìdla na konkrétním
vzorku keramického prvku urèeného k ošetøení!

Pøíprava podkladu:

Zpùsob aplikace: Silikonové Napouštìdlo

Technické parametry:

Technické parametry:

2

2

Barva èirá
Obsah úèinné látky (% hmot.) min. 4,8
Viskozita (mPa.s/20 °C) max. 1
Hustota (kg/m ) 800
Bod vzplanutí (°C) nad 60
Mísitelnost s vodou nemísitelný

Barva na�loutlá, tmavší odstín není na závadu
Obsah úèinné látky (% hmot.) min. 80
Viskozita (mPa.s/20 °C) max. 5
Hustota (kg/m ) 895
Bod varu (°C) 143,5
Mísitelnost s vodou nemísitelný

3
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Tento prospekt obsahuje nezávazné údaje, které jsou pro zákazníka informativní. Uvedené typy aplikací nejsou zcela vyèerpávající.
V pøípadì pochybností nebo nejasností se obra�te na Oddìlení obchodnì-technických slu�eb Luèebních závodù a.s. Kolín,
tel.: 321 741 350-2, e-mail: ots@lucebni.cz. duben 2013

Bezpeènost a hygiena

Balení

Lukofob Naturstone

Likvidace obalù a nespotøebovaných zbytkù

Všechny silikonové hydrofobizaèní prostøedky jsou klasifikovány jako nebezpeèné pøípravky (s výjimkou
Lukofobu Naturstone, který není nebezpeèný), proto se pøi práci s nimi øiïte pokyny uvedenými na etiketách
a v bezpeènostních listech.

-

Èistý obal lze likvidovat jako komunální odpad, pøípadnì recyklovat jako druhotnou surovinu. Výplach zbytkù
z obalù lze pou�ít pro øedìní produktu, popø. je mo�no zbytky pøípravku likvidovat spálením ve spalovnách
nebezpeèného odpadu. Podrobnìjší informace viz bezpeènostní listy jednotlivých výrobkù.

Lukofob 39 - láhev PE 1,25 kg Lukofob ELX - kanystr 25 kg
- konev PE 30 kg - kontejner 1000 kg
- sud 250 kg Lukofob Klasik - plechovka 0,8 kg
- kontejner 1000 kg - plechovka 13 kg

Lukofob EVO 50 - kanystr 25 kg Silikonové Napouštìdlo - plechovka 0,8 kg
- sud 200 kg - sud 180 kg
- kontejner 1000 kg

- 24 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách -10 a�+40 °C.

24 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách +5 a�+40 °C.

Lukofob Naturstone - láhev PE 1 kg
- kanystr PE 5 kg

Skladovatelnost

Lukofob 39
Lukofob ELX
Lukofob EVO 50

Lukofob Klasik
Silikonové Napouštìdlo
Lukofob ME

- 6 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách +5 a�+30 °C.
- 6 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách +5 a� +30 °C.

- 24 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách do +30 °C.
- 24 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách do +30 °C.

- 12 mìsícù od data plnìní v pùvodním obalu pøi teplotách do +30 °C.

Lukofob ME


