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Αδιαβροχοποιητικά Προϊόντα 
Νανοτεχνολογίας



N a n o P r i m e r

nanotechnology

waterproofing 

Μειώνει την 
απορροφητικότητα της επιφανείας
Αυξάνει την απόδοση 
του τελικού χρώματος

N a n o P r i m e r

nanotechnology

waterproofing 

πλαστικό ή ακρυλικό 
χρώμα

1lt | 5lt

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάσεως νερού

Προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία

Σταθεροποιεί τις επιφάνειες πριν τη βαφή

Εμποδίζει την είσοδο υγρασίας

Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει

Αποβάλει τυχόν υδρατμούς που υπάρχουν στο εσωτερικό της επιφάνειας.

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από:
  Τσιμέντο
  Σκυρόδεμα 
  Σοβά 
  Στοκαρισμένες και σπατουλαρισμένες επιφάνειες
  Απορροφητικά επιχρίσματα και αρμούς 

Ιδανικό για περιπτώσεις σαθρών υποστρωμάτων που έχουν υποστεί κιμωλίαση ή 
που είναι βαμμένα με υδροχρώματα

2Απόδοση 8-10m /lt, ανά επίστρωση – ανάλογα με το είδος και την 
απορροφητικότητα της επιφάνειας

Επιφανειακό στέγνωμα μετά από ½ - 1 ώρα (ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να 
επιμηκυνθεί ανάλογα με  την θερμοκρασία και την υγρασία)

Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση

Εύκολο στη χρήση  - κατάλληλο και για DIY χρήση

Ενός συστατικού, αδιάβροχο, αστάρι νερού  βασισμένο σε ειδικές ρητίνες  νανοτεχνολογίας. Διεισδύει βαθιά 
και στους μικρότερους πόρους του υποστρώματος και παράλληλα του προσδίδει μια αυξημένη υδροφοβία,
δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή πλαστικών, ακρυλικών και μονωτικών 
χρωμάτων βάσεως νερού.
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Άοσμο
Δεν αλλοιώνει την εμφάνιση της επιφάνεια
Δεν επηρεάζεται από την UV ακτινοβολία
Αποτρέπει αναπτύξει μούχλας  

1lt | 5lt | 20lt

Κύρια Χαρακτηριστικά

Βάσεως Νερού

Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει

Δεν επηρεάζεται από την ηλιακή ακτινοβολία

Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση

Κατάλληλο για χρήση σε:
  εσωτερικές & εξωτερικές δομικές απορροφητικές επιφάνειες
  τσιμέντο, σοβά, εμφανή μπετό
  τούβλα, πορώδη μάρμαρα, άλφα μπλοκ, 
  κεραμίδια, πήλινα, κεραμικές πορώδεις επιφάνειες
  πλακάκια cotto, πέτρες  (π.χ. Καρύστου και Πηλίου)

Δεν μεταβάλλει την όψη και τις ιδιότητες της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται

Εμποδίζει την προσκόλληση της βρωμιάς, τη δημιουργία κηλίδων 

Εμποδίζει την ανάπτυξη μούχλας

Εφαρμόζεται σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος 

Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση (αναδεύστε καλά πριν τη χρήση)

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες (με διαφορά  τουλάχιστον 10 min 
μεταξύ διαδοχικών επιστρώσεων και ενώ η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή από την προηγούμενη 
επίστρωση)

Ενεργοποιείται μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών

Επαναβαφή μετά από 2-5 έτη

Επιφανειακό στέγνωμα σε ½ -1 ώρα

2
Απόδοση 7-10m /lt, ανά επίστρωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Εύκολο στη χρήση  - κατάλληλο και για DIY χρήση

επιφάνεια
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Ενός συστατικού, αδιάβροχο, προστατευτικό, διάλυμα βασισμένο σε νανοτεχνολογία. Διεισδύει βαθιά και στους
μικρότερους πόρους της επιφάνειας, προστατεύοντας και αδιαβροχοποιώντας πλήρως κάθε τύπο 
απορροφητικής δομικής επιφάνειας.  Το νανομοριακό του μέγεθος του,  δίνει την ικανότητα να διεισδύει με ευκολία 
τους ανοιχτούς πόρους της επιφάνειας, προσδίδοντας εξαιρετικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης. 
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