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Nanoprimer C
Αστάρι Βασισµένο στη Νανοτεχνολογία
Για Πορώδεις Επιφάνειες, κατάλληλο για ακρυλικά και πλαστικά χρώµατα

Περιγραφή Πλεονεκτήµατα

Το NanoPrimer C είναι ένα υδατικό νανοαστάρι με μέγεθος σωματιδίων 
της τάξης των 30nm και υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Μετά την 
εφαρμογή του σε απορροφητικό υπόστρωμα, το κάνει συμπαγές, χωρίς 
όμως να δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει 
την πρόσφυση βαφών, κόλλας πλακιδίων και τσιμεντοκονιαμάτων σε 
απορροφητικές επιφάνειες, έχοντας σαν αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη 
βαφή. Ταυτόχρονα, βελτιώνει την ελαστικότητα του υποστρώματος, 
αποτρέποντας την ανάπτυξη μικρορωγμών στα επιχρίσματα και στις 
τσιμεντοκονίες.

Εφαρµογές

Το NanoPrimer C λειτουργεί ως νανοδοµηµένο αστάρι νερού για 
εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους

• Τσιµέντο – Εµφανές µπετόν

• Επιχρίσµατα - Σοβά

• Αρµοί

• Εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι  

• Alfa Block

• Γυψοσανίδες

• Τσιµεντροσανίδες

Κατανάλωση

12-14 m2/L για νέες πορώδεις οικοδοµικές επιφάνειες

18 - 21m2/L για ήδη βαµµένες επιφάνειες

Σε περίπτωση χρήσης του υλικού µε ψεκασµό οι καταναλώσεις ενδέχεται να 
αυξηθούν.

Οδηγίες Χρήσης

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
∆Ε ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, λίπη,  βερνίκια, κεριά 
και απόλυτα στεγνές.
Για καθορισµένο όγκο προϊόντος NanoPrimer C, αραιώστε     
προσθέτοντας 1 µέρος νερό (για νέες πορώδεις οικοδοµικές επιφάνειες) 
ή 3 µέρη νερό (για ήδη βαµµένες επιφάνειες).
Εφαρµόζεται µε πινέλο, ρολό ή ψεκασµό µε οµοιογένεια. Η θερµοκρασία 
εφαρµογής πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5 - 35°C. Αφήστε την επιφάνεια 
να στεγνώσει, και στη συνέχεια εφαρµόστε τη βαφή. Τα εργαλεία και τα 
δοχεία πρέπει να πλένονται αµέσως  µε καθαρό νερό.

∆ιαθέσιµες Συσκευασίες

•  Πλαστικά δοχεία του 1L και 3L

•  Πλαστικό δοχείο των 20L 

•  Παλετοδεξαµενή των 1000L IBC (κατόπιν παραγγελίας)

Το προϊόν είναι υδατικό χωρίς επικίνδυνους οργανικούς διαλύτες ώστε 
να είναι ασφαλές για το χρήστη και το περιβάλλον.

Η επιφάνεια δε σφραγίζεται, άρα αναπνέει. 

Βέλτιστη διείσδυση σε πορώδεις επιφάνειες λόγω της νανοδοµής του.

Ενίσχυση παλαιών επιφανιεών.

Βελτίωση της εµφάνισης της τελικής επιφάνειας.

Αύξηση της πρόσφυσης και της απόδοσης του χρώµατος.

▶

▶

▶

▶

▶

▶



Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

2004/42/ΕΚ: Υποκατηγορία: h-Συνδετικά αστάρια
Μέγιστη τιµή ΠΟΕ: 4 g/L
Οριακή τιµή ΠΟΕ: 30 g/L

Ασφάλεια και Αποθήκευση

Το προϊόν δεν έχει ταξινόµηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισµού 
(CE) 1272/2008 (CLP). Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη, αναθυµιάσεις 
αέρια, σταγονίδια, ατµούς και εκνεφώµατα. Να χρησιµοποιείται µόνο σε 
ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο. Το προϊόν δεν πρέπει να καταψυχθεί. 
Χρόνος αποθήκευσης στην αρχική, κλειστή συσκευασία 2 έτη από την 
ηµεροµηνία παραγωγής. Το προϊόν περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Για ερωτήσεις και πληροφορίες που αφορούν
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος 

επικοινωνήστε:

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Για αποφυγή τυχόν ασυµβατότητας των προϊόντων της NanoViis µε ευαίσθητες ή ιδιαίτερης σύστασης επιφάνειες προτείνεται, πριν την τελική εφαρµογή, 
η δοκιµαστική χρήση του προϊόντος σε µικρό τµήµα της επιφάνειας. Η NanoViis δεν ευθύνεται για µη συµβατή χρήση των προϊόντων της, καθώς επίσης και για τις τυχαίες ή 
εσκεµµένες ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από τη µη συµβατή χρήση αυτών. Τα προϊόντα της NanoViis δεν απευθύνονται, δε χρησιµοποιούνται και δεν έχουν δοκιµαστεί για 
ιατρική ή φαρµακευτική χρήσης σε ανθρώπους ή ζώα.
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Το προϊόν αναπτύσεται, παράγεται και διανέµεται από την NanoViis, Innovative Nanotechnologies


