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SPEVŇUJÚCA NANO OCHRANA  - VATNAJÖKULL-V8  

Hydrofóbna SPEVŇUJÚCA 3D ochrana minerálnych povrchov proti vode a znečisteniu 
NA BETÓNY, DLAŽBY, TERASY, OMIETKY, BALKÓNY a SOCHY 

 

- je transparentná vysoko zaťažiteľná a dlhotrvajúca SPEVŇUJÚCA hydrofóbna ochrana 
s vysokou odolnosťou proti vode a UV na extrémne zaťažených plochách ako sú 
minerálne omietky, podlahy, dlažby, terasy a obklady. Vytvára 3D (trojrozmernú) 
štruktúru spevnenia, ale zároveň neznižuje paropriepustnosť povrchu. Ošetrený 
povrch výrazne zabraňuje tvorbe bielych usadenín. Chráni proti atmosférickým 
vplyvom a slnečnému radiačnému žiareniu (UV). Veľmi vysoká odolnosť proti 
starnutiu. Má vynikajúci efekt na stenách. Poskytuje efektívnu vysoko odolnú 
ochranu tak na horizontálnej ako aj na vertikálne povrchy. Ich následná údržba je 
výrazne lacnejšia a jednoduchšia. Vytvára neviditeľný film, ktorý navracia pôvodný 
vzhľad povrchu a hlavne umožňuje podkladu dýchať na rozdiel od ostatných ochrán.  

- Odporúča sa pre materiály: tehly a hlinené dlaždice, terakoty, omietky, prírodné 
kamene (bridlice, sadrovec, vápenca, žulu, pieskovce, travertín, mramor, atď.), Betón, 
neglazovaná keramika, atď. 
 

- Aplikácia: Produkt je pripravený na použitie, len ho pred použitím pretrepte. 
Odporúčame odstrániť voľné nečistoty z povrchu (tým výrazne znížime spotrebu). 
Prípravok sa nanáša na dokonale čistý, bezprašný a suchý povrch, nesmie obsahovať 
silikón !!!. Prípravok sa nanáša na povrch striekaním (nízkotlakovým striekaním, 
strednotlakým Airless smerom zdola smerom nahor, jednu dve vrstvy v 30 min. 
intervale tak, aby sa dosiahla plná saturácia povrchu prípravkom. Pre následnú 
hydrofobizáciu povrchu je treba počkať aspoň 7 dní po mineralizácii povrchu. Použité 
nástroje ihneď vyčistiť. Suchý (spolymerizovaný) film je po 24h pri 20 ° C / 50rh. 
Neaplikujte v chlade a mraze (<5 ° C) a veternom počasí, na horúcich alebo slnku 
vystavených povrchoch. Vzhľadom k širokej škále povrchov, odporúčame pred 
vlastnou aplikáciou vykonať TEST.  

- Upozornenie: Obsahuje kremičitany: chráňte sklo, zárubne, kovové a natreté 
povrchy, vozidlá, atď. 
Obsahuje: hydroxid draselný 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pri 
zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadať lekársku pomoc. 
Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Nejedzte a nepite pri používaní. 
Nevdychujte pary. Pri styku s pokožkou okamžite umyte veľkým množstvom vody. 
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