Fişă tehnică

NANOPRO-C
Nanoimpregnant de protecţie pentru suprafeţe absorbante
Proprietăţi
Dispersie apoasă, cu penetrabilitate ridicată dată de
structura sa nanomoleculară. Aplicată pe suprafeţe
poroase le protejează de umezeală şi de apariţia
sărurilor şi, în acelaşi timp, previne apariţia
fungilor şi mucegaiului pe acestea.
După uscare este transparentă, nu se îngălbeneşte
sub influenţa radiaţiei solare şi permite respiraţia
elementelor de construcţie. Nu formează peliculă
pe suprafeţe şi nu alterează estetica acestora.
Certificat cu marcajul CE, ca impregnant hidrofug,
conform standardului ΕΝ 1504-2.
Domenii de aplicare
NANOPRO-C este utilizat pentru a proteja de
umezeală şi de apariţia sărurilor suporturile poroase,
precum suprafeţele de beton, zidărie de cărămidă,
tencuială, rosturi dintre plăci, rigips, pal, acoperiri
ale pietrei naturale etc. Este indicat pentru spaţii
interioare şi exterioare.
Caracteristici tehnice
Formă:

emulsie

Culoare:

alb

Densitate:

0,99 kg/l

pH:

7,5

Adâncime
pătrundere:
(EN 14630)

Class I <10mm

Absorbţie de apă
şi rezistenţă la alcalii:Ritm de absorbţie
(ΕΝ 13580)
<7,5% în comparaţie cu
martor
Ritm de absorbţie
(după imersiune în soluţie
alcalină) <10%.
Coeficient
ritm uscare:
Class II >10%
(ΕΝ 13579)

Curăţarea uneltelor:
Uneltele vor fi curăţate cu apă imediat după
utilizare.
Mod de utilizare
1. Suportul
Suportul trebuie să fie uscat şi complet lipsit de
praf, grăsimi, murdărie etc.
2. Aplicarea
Produsul NANOPRO-C se amestecă bine şi se
aplică uniform pe suport prin pulverizare sau cu
pensula ori trafaletul, până la saturaţie completă.
Pe suporturile foarte absorbante este necesar, de
obicei, şi un al doilea strat, care se aplică în
interval de trei ore după primul.
Eficienţa totală este evidentă după 2 zile de la
aplicare.
Consum
100-200 ml/m2,
suportului.

în

funcţie

de

absorbanţa

Ambalaj
Recipiente de 1 lit, 5 lit şi 20 lit.
Timp de viaţă - Depozitare
12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul iniţial
sigilat, la temperaturi de +5οC la +35οC, protejat de
radiaţia solară directă şi de îngheţ.
Observaţie
Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie între
+5ºC şi +35 ºC.

Compuşi organici volatili (COV)
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa
ΙΙ, tabelul Α), conţinutul maxim admis de COV
pentru subcategoria de produse g, tip Υ este de
30g/l (2010) pentru produsele gata preparate.
Produsul NANOPRO-C gata preparat ar conţinutul
maxim de COV <30 g/l.
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EN 1504-2
surface protection products
hydrophobic impregnation
Depth of penetration: Class I < 10 mm
Water absorption and resistance to alkali:
Absorption ratio <7,5% compared with the
untreated specimen,
Absorption ratio <10% after immersion in alkali
solution
Drying rate: Class II > 10%
Dangerous substances comply with 5.4

Datele şi instrucţiunile cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare-dezvoltare
al companiei, ca şi al utilizării practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor se fac fără vreo
garanţie, din moment ce condiţiile din momentul utilizării lor nu pot fi controlate de compania noastră. Din acest motiv este
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicaţia prevăzută şi pentru condiţiile lucrării. Prezenta fişă
tehnică anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

