Műszaki adatlap

NANO-SEAL
Felületek vízzáróvá tételére és stabilizálására
Leírás

Anyagigény

Polimer emulzió, ami mélyen beszívódik. A
diszperzió nano-molekuláris struktúrája teszi
lehetővé a kitűnő beszívódást.
Porózus felületen történő alkalmazása
megvédi a nedvességtől és a sófoltoktól,
miközben meggátolja a penészgombák
képződését. A NANO-SEAL-t alkalmazhatjuk
alapfelület erősítőnek is gyenge vagy poros
felületen. Száradás után átlátszó és festhető.

100-200 g/m2, függően a felület abszorpciós
képességétől.
Csomagolás
A NANO-SEAL 1 kg-os műanyag flakonban,
ill. 5 kg-os és 20 kg-os műanyag kannákban
kapható.
Tárolás

Alkalmazási terület
A NANO-SEAL terméket olyan porózus
felületek
védelmére
használhatjuk
a
nedvesség és sófoltok ellen, mint beton,
falazat, vakolat, gipszkarton, forgácslemez,
természetes kő stb.
A NANO-SEAL alkalmazható gyenge felületek
megerősítére mint pl. vakolat. Alkalmas külés beltéri használatra is.
Műszaki adatok
Anyag:

emulzió

Szín:

világoskék

Sűrűség:

1,00 kg/l

pH:

8.5

Eszközök tisztítása:
Használat után azonnal mossuk le vízzel.
Felhasználási javaslat
1. Felület előkészítése
A felület legyen száraz és minden portól,
zsírtól, kosztól mentes.

Lezárt tárolókban fagymentes környezetben
24 hónapig lehet tárolni.
Megjegyzések




Alkalmazás során a hőmérséklet +5oC és
+30oC között legyen.
A termék teljesen száradjon meg mielőtt
befednénk, befestenénk.
Száradás után a NANO-SEAL szinte
teljesen átlátszó. Éppen ezért ha a NANOSEAL-re nem kerül semmilyen bevonat,
érdemes tesztelni a felületen alkalmazás
előtt, mert megváltoztathatja a felület
küllemét.
VOC-tartalom

A 2004/42/CE (II melléklet, A táblázat)
irányelv alapján a maximum megengedett
VOC tartalom a WB típus, h alkategóriában
30g/liter (2010) a használatra kész termékek
esetén.
A használatra kész NANO-SEAL maximum
30g/ liter VOC-t tartalmaz.

2. Alkalmazás
A NANO-SEAL-t alaposan keverjük fel és
egyenletesen vigyük fel a felületre ecsettel,
hengerrel vagy spray-vel, amíg teljesen be
nem fedjük a felületet. A nagyon porózus
felületekre vigyünk fel egy második réteget is.
A
második
réteget
az
első
réteg
megszáradása után vigyük fel.
Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára
vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős
azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi
kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

