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Aquashield NanoPrimer  
Αδιαβροχοποιητικό Αστάρι Βασισμένο στη Νανοτεχνολογία 
Για Πορώδεις Επιφάνειες, κατάλληλο για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα 
 
Περιγραφή 
 
 
Το Αquashield Nanoprimer είναι ένα υδατικό νανοαστάρι με μέγεθος 
σωματιδίων της τάξης των 30nm, υψηλή διεισδυτική ικανότητα και 
ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση. Με την εφαρμογή του σε απορροφητικό 
υπόστρωμα, το κάνει συμπαγές χωρίς όμως να δημιουργεί επιφανειακή 
μεμβράνη. Με αυτόν τον τρόπο αυτό αυξάνει την πρόσφυση βαφών, 
κόλλας πλακιδίων και τσιμεντοκονιαμάτων σε απορροφητικές 
επιφάνειες έχοντας σαν αποτέλεσμα μια ομοιόμορφη βαφή και 
ταυτόχρονα ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση. Την ίδια στιγμή βελτιώνει την 
ελαστικότητα του υποστρώματος, αποτρέποντας την ανάπτυξη 
μικρορωγμών στα επιχρίσματα και τις τσιμεντοκονίες. επιτυγχάνεται 
τέλεια αδιαβροχοποίηση, εύκολη καθαριότητα και λόγω της 
υδροφοβίας προστασία της επιφάνειας από ανάπτυξη μούχλας και 
πρασινίλας αλλά και προστασία του υλικού από ρωγμές και σπασίματα. 
Ιδανικό για περιπτώσεις σαθρών υποστρωμάτων που έχουν υποστεί 
κιμωλίαση ή που είναι βαμμένα με υδροχρώματα.   
 
Εφαρμογές 
 
 
Το Aquashield NanoPrimer εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες (τσιμέντο, τοιχοποιία, σκυρόδεμα) καθώς επίσης και όπου 
εφαρμόζονται υδατικά ακρυλικά, πλαστικά και αναπνέοντα χρώματα. 
Όταν τα υποστρώματα τσιμέντου ή τοιχοποιίας είναι νέα πρέπει να 
έχουν ωριμάσει για περισσότερο των 28 ημερών πριν από την 
εφαρμογή του προϊόντος. Σε περίπτωση νέων επιφανειών και για 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε τη χρήση αναπνέοντων 
χρωμάτων.  

 
Κατανάλωση 
 
 
8 - 12m2/L ανάλογα με το πορώδες και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας.  
 
Οδηγίες Χρήσης 
 
 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΑΙΩΣΗ 

 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, λίπη, βερνίκια, κεριά 
και απόλυτα στεγνές. Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι 
μεταξύ 10-35°C και η σχετική υγρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει το 
75%. Το Aquashield NanoPrimer είναι έτοιμο για χρήση. Εφαρμόζουμε 
το υλικό στην επιφάνεια με πινέλο, ρολό ή σπρέι. Αφήστε την επιφάνεια 
να στεγνώσει και στη συνέχεια εφαρμόστε τη βαφή.  
Νέες Επιφάνειες: Σε περίπτωση νέων επιφανειών εφαρμόστε μία ή 
περισσότερες επιστρώσεις με το Aquashield NanoPrimer, ανάλογα με 
την απορροφητικότητα τους.  
Παλιές Επιφάνειες: Σε περίπτωση ήδη βαμμένων επιφανειών που 
εμφανίζουν σαθρότητα ή κιμωλίαση, εφαρμόστε μια ή περισσότερες 
επιστρώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος και μέχρι να 
σταθεροποιηθούν. Μην εφαρμόζετε σε ήδη βαμμένες επιφάνειες που 
δεν εμφανίζουν σαθρότητα. 
Χρόνος Επαναβαφής: Μετά από 2-4 ώρες ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την υγρασία.   
Τα εργαλεία και τα δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό 
νερό.   

Πλεονεκτήματα 
 
 
• Το προϊόν είναι υδατικό χωρίς επικίνδυνους οργανικούς διαλύτες 

ώστε να είναι ασφαλές για το χρήστη και το περιβάλλον. 
 

• Η επιφάνεια δε σφραγίζεται, άρα αναπνέει. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτρέπει στην υγρασία να βγαίνει προς τα έξω αλλά να μην μπορεί 
να διεισδύει στο εσωτερικό της επιφάνειας. 

 

• Η όψη και οι ιδιότητες του υλικού δεν αλλάζουν αφού δε 
δημιουργείται επιφανειακό φιλμ, όπως στα κοινά 
αδιαβροχοποιητικά. 

 

• Διεισδύει αποτελεσματικότερα στις πορώδεις επιφάνειες λόγω 
της νανοδομής του.  

 

• Σταθεροποιεί παλιές και πορώδεις επιφάνειες.  
• Ενισχύει την πρόσφυση σε μεγάλο αριθμό υποστρωμάτων. 
• Εμποδίζει το ξεφλούδισμα του υποστρώματος και της τελικής 

επίστρωσης. 
 

• Εμποδίζεται η προσκόλληση βρωμιάς, η δημιουργία κηλίδων και 
ραγισμάτων καθώς επίσης και η ανάπτυξη μικροοργανισμών που 
προέρχονται από την υγρασία.  

• Η επιφάνεια καθαρίζεται εύκολα ακόμη και με το νερό της βροχής 
στους εξωτερικούς χώρους, επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής της και 
διατηρείται σαν καινούργια.  

 

• Εφαρμόζεται εύκολα τόσο από επαγγελματία όσο και από 
ερασιτέχνη.  

 

• Μετά από χρόνια αν χρειαστεί επανατοποθέτηση του υλικού δεν 
απαιτείται αφαίρεση του παλαιού. 

 
Φυσικά Χαρακτηριστικά 
 
 
Λευκό υδατικό γαλάκτωμα με ελαφριά οσμή.  
 

- Σημείο βρασμού, ανάφλεξης & αυτανάφλεξης: >100οC 

- pH: 6,4-7,4 

- Πυκνότητα: 0,99 – 1,02 g/cm3 

- Ιξώδες: 1,5 mPa.s 

Το προϊόν δεν αποτελεί οξειδωτικό ή διαβρωτικό μέσο 
 
Διαθέσιμες Συσκευασίες 
 
 
• Πλαστικά δοχεία του 1L και 3L 
 

• Πλαστικό δοχείο των 20L (κατόπιν παραγγελίας) 
 

• Παλετοδεξαμενή των 1000L IBC (κατόπιν παραγγελίας) 
 
Χρόνος ζωής 
 
 
Το προϊόν ενεργοποιείται μετά από 24 ώρες. Μετά το πέρασμα του 
χρόνου απαιτείται επαναβαφή τοπικά, μόνο στα σημεία όπου έχει χαθεί 
η δράση του χωρίς να απαιτείται απομάκρυνση του παλιού υλικού ή 
κάποια άλλη προεργασία.  



 
 
 

 

 
Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 
 
 
2004/42/ΕΚ: Υποκατηγορία: h-Συνδετικά αστάρια 
Μέγιστη τιμή ΠΟΕ: 10 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. Μετά το άνοιγμα 
του δοχείου χρησιμοποιείστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Κλείστε ξανά καλά το δοχείο. Το προϊόν περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-
3(2Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

 
 

 
Το προϊόν αναπτύσσεται, παράγεται και διανέμεται 
από τη NanoViis, Innovative Nanotechnologies. 

 
Για ερωτήσεις και πληροφορίες που αφορούν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος επικοινωνήστε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          www.nanoviis.com 
                             Ελ. Βενιζέλου 21, Μελίσσια  
                                 15127, Αθήνα, Ελλάδα 
                                  Τηλ. +30 2169004480 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη 
εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 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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EN 1504-2:2004 

AQUASHIELD PORUS 
Συστήματα προστασίας επιφανειών / Υδατοαπωθητικός εμποτισμός 

Surface Protection System / Hydrophobic impregnation 
 

Για χρήση χαμηλών επιδόσεων σε κτίρια και τεχνικά έργα 
For uses with low performance requirements in buildings and civil engineering works 

 
  Βάθος διείσδυσης: Τάξη ΙΙ >10mm 
  Depth of penetration: Class ΙΙ >10mm 
 
  Υγρασία απορρόφησης και αντίσταση σε αλκάλια: 
• Ποσοστό απορρόφησης <7,5% σε σύγκριση με τα δείγματα που δεν έχουν 

υποστεί υδροφοβισμό 

• Ποσοστό απορρόφησης μετά από εμβαπτισμό σε αλκαλικό δίαλυμα <10% 
  Water absorption and resistance to alkali as: 
• Absorption ratio <7,5% compared with the untreated specimen 

• Absorption ratio after immersion in alkali solution <10% 
 

  Συντελεστής ξηρότητας: Τάξη Ι >30% 
  Drying rate: Class Ι >30% 

 

ISO 9001:2015 
Certificate No.: 16-Q-0411020-TIC 


