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0KARTA TECHNICZNA           

      Nanosil W

Parametry:

    Impregnat przeznaczony do bezbarwnego zabezpieczenia przed wodą, warunkami atmosferycznymi, a 
także zabrudzeniami: betonu architektonicznego, betonowego kamienia elewacyjnego, cegieł 
okładzinowych, kamienia naturalnego, kostki brukowej, fug i wszelkiej galanterii betonowej, a także 
wypraw elewacyjnych cienko-warstwowych akrylowych i silikonowych.  Działanie i skuteczność w dużej 
mierze uzależnione jest od stopnia gęstości struktury materiału impregnowanego. Impregnat wnika w 
strukturę materiału uszczelniając mikro-pory.

WYDAJNOŚĆ: 6-13M²/1 KG

NAKŁADANIE: PĘDZEL, WAŁEK, NATRYSK

ILOŚĆ WARSTW: 1-2

KOLORY: BEZBARWNY

CZAS SCHNIĘCIA: OD 30MIN DO 5 GODZ

Cechy produktu:

Impregnat Nanosil W zabezpiecza i wzmacnia impregnowany materiał, a także zmienia napięcie 
powierzchniowe co powoduje efekt perlenia. 

Produkt zgodny z EN1504-2:2004

DWU nr 02/19

Reakcja na ogień F

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w<0,1kg/m2 * h0,5

Głębokość penetracji ≥ 5mm
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Warunki wykonywania prac:

 Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do 
wykonywania impregnacji należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów 
betonowych. Podłoża pod produkt  powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się

Przygotowanie podłoża:

 Materiał impregnowany musi być suchy, czysty i wolny od pyłów.  W przypadku zabrudzeń zaleca się czyścik z linii 
FixProtect – Cleaner.  Zgodnie z zaleceniami producenta  na przygotowany materiał impregnowany aplikujemy 
gotowy produkt Nanosil W.

Przygotowanie produktu:

 Materiał gotowy do użytku. Przed wykonaniem wymalowania impregnacji należy zrobić próbę w niewidocznym 
miejscu, wystąpienie białego nalotu na materiale oznacza, iż impregnat jest zbyt mocny do danego podłoża, w takim 
przypadku  rozcieńczyć impregnat z wodą do zaniknięcia tego efektu.

Sposób użycia:

Impregnat nanosimy fragmentami, Do aplikacji zaleca się użyć pędzla, wałka lub natrysk. Możliwa Ilość warstw 
impregnatu to 1-3, sposobem mokre na mokre.  Impregnację w razie konieczności można powtórzyć po wyschnięciu 
poprzednich warstw.

Uwagi wykonawcze:

 Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować do całkowitego ustania zapachu. Narzędzia myć wodą.
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Przechowywanie: 

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w 
miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i 
otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega 
przepisom ADR.

Data utworzenia 01.06.2020 Łobodno
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