
NANOPRO-L
Nanoimpregnant pentru protecţia suprafeţelor împotriva uleiurilor

Proprietăți

 Dispersie apoasă, cu penetrabilitate deosebit de ridicată, datorată structurii 
nanomoleculare a produsului. Se aplică pe suprafeţe poroase şi uşor poroase 
(marmură, granit etc.), pe care le protejează de petele de ulei, de umezeală şi de 
formarea de săruri şi, în acelaşi timp, previne apariţia fungilor şi a mucegaiului 
pe acestea.

Domenii de aplicare

 Dacă este utilizată în dozajul recomandat, nu formează peliculă pe suprafaţă şi nu 
alterează estetica celor mai multe dintre suprafeţe.

NANOPRO-L este utilizat pentru a proteja împotriva formării petelor de ulei, ca şi 
împotriva umezelii şi apariţiei sărurilor, fie suprafeţele neabsorbante, precum 
marmura şi granitul lustruite, fie suporturile poroase, precum suprafeţe de beton, 
zidărie de cărămidă, tencuială, rosturi dintre plăci, rigips, pal, acoperiri cu piatră 
naturală etc.

 Este adecvat pentru spaţii interioare şi exterioare.

Caracteristici tehnice

Forma: emulsie
Culoare: alb (uşor gălbui)
Densitate: 0,99 kg/l
pH: 7,25

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

 NANOPRO-L se amestecă bine şi se aplică uniform pe suport prin pulverizare sau 
cu pensula sau trafaletul.

 După circa 15 minute, înainte de uscarea materialului, suprafaţa se curăţă (se 
îndepărtează surplusul de material) cu o cârpă uşor umezită.

 Pe suporturile foarte absorbante este necesar şi un al doilea strat, care se aplică 
înaintea uscării totale a primului.

 Eficienţa totală este evidentă după 7 zile de la aplicare.



Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei 
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi 
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul 
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se 
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe 
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

Consum: 50-100 ml/m2, în funcţie de absorbanţa suportului.

Ambalaj: Recipiente de 1, 5 şi 20 litri.

Depozitare

 12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul iniţial sigilat, la temperaturi 
cuprinse între +5°C şi +35°C, protejat de radiaţia solară directă şi de îngheţ.

Observație

 Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie între +5°C şi +35°C.

Compuşi organici volatili (COV)

 În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conţinutul maxim admis de 
COV pentru subcategoria de produs g, tip Y, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata 
de utilizat. Produsul gata de utilizat NANOPRO-L are un conţinut maxim < 30 g/l COV.


