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ИМПРЕГНАНТ 
SUPER NANO  

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Перфектна защита от влага 
 Устойчивост на атмосферни условия 
 Прониква в повърхността и я прави 
водоустойчива  

Super  Nano  Stain  Resistant е  силоксан, 
прозрачен  водоотблъскващ  агент  за  защита  на 
повърхностите от влага. Прониква дълбоко и не 
позволява  на  водата  да  проникне  в  нанесената 
повърхност, позволявайки й да „диша“.

УПОТРЕБА ОГРАНИЧЕНИЯ 
Идеален за повърхности от:
• Бетон 
• Гипс 
• Тухли 
• Керемиди 
• Гипсокартон 

 Влажните повърхости трябва да се оставят 
да изсъхнат напълно преди нанасяне.

 Да не се нанася при температури под  5oC 
или над 35oC. 

  Да не се  нанася при влажност  на  въздуха 
над 80%. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(*) Точното време зависи от температурата и относителната влажност по време на нанасяне и 
съхнене.

Цвят: Прозрачно
Вискозитет: 200-500 mPas при 23oC 
Плътност: 0.79  0,02 гр./см3  
Съхнене: 30 минути 

Следващ слой (*): 2 часа 
Разходна  норма:                                             8-10 м2/л. в зависимост от абсорбцията 
Разреждане: Готов за употреба

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА                НАНАСЯНЕ
 Нанася се върху сухи, чисти повърхности, 

без частици, пречещи на адхезията.
 Добрият резултат зависи от подходящата 

подготовка на повърхността и правилното
нанасяне на материала.

 Нанесете SUPER NANO STAI RESISTANT 
върху повърхността на два слоя. 

 Вторият слой трябва да се нанасе след като
 първият е изсъхнал.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАНАСЯНЕ ПОЧИСТВАНЕ
 Валяк 
 Четка  
 Airless бояджийски пистолет 

 Докато работите, дръжте инструментите в 
контейнера или в кутията за боя. Отцедете 
добре боята от инструментите в кутията и 
ги почистете с бял спирт.

ОПАКОВКИ СЪХРАНЕНИЕ 
 Една година в неотваряни опаковки, при 

температури от 5 oC до 35 oC. 

 КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА
Продукт от Категория A / з (на конвенционална основа) "Фиксиращи грундове" на Европейска 
Директива 2004/42 / EC. Лимитни ЛОС стойности: 750 гр./л. Максималното съдържание на ЛОС 
на този продукт - готов за употреба - е 749 гр./л. 


