
Technický list 

NANOPRO-L
Nano-impregnácia pre ochranu povrchov od olejov

Popis

Emulzia na báze vody s vysokou prenikajúce 
schopnosťou, na báze nano-molekulárnej 
štruktúry. Chráni porézne a mierne porézne 
povrchy (mramory, žuly atď), od ropných 
škvŕn, vlhkosti a soľných škvŕn a zároveň 
zabraňuje rastu húb, plesní.
Ak sa používa v odporúčanej dávke, netvorí 
kožu na povrchu aplikácie a nemení vzhľad 
väčšinu povrchov.
Certifikovaná s označením CE ako 
hydrofóbna impregnácia, v súlade s STN EN 
1504-2.

Oblasť použitia

NANOPRO-L  sa používa na ochranu pred 
olejovými škvrnami, vlhkosťou a soľnými 
škvrnami buď na nenasiakavé povrchy, ako 
sú leštené mramory, žuly atď. alebo porézne 
povrchy, ako betón, murivo, omietky, obklady 
zálievok, sadrokartónové dosky, drevo-
trieskové dosky, prírodne kameňe atď.
Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Technické údaje

Forma: emulzia
Farba: biela (žltkastá) 

Hustota: 0,99 kg/l 

pH: 7,25 

Hĺbka prieniku:             Trieda I <10 mm 

Absorpcia vody a 
odolnosť proti alkáliam: absorpčný pomer <7,5% 
      v porovnaní s 
         neošetreným exemplárom
(EN 13580) 

absorpčný pomer  
<10% po ponorení do 
alkalického roztoku

Koeficient schnutia: Class II >10% 
(EN 13579) 

Čistenie náradia: 
Nástroje sú čistené s vodou ihneď po použití.

Návod na použitie

1. Podklad
Podklad musí byť suchý, zbavený prachu, 
mastnoty, nečistoty atď.

2. Aplikácia
NANOPRO-L sa dôkladne premieša a 
rovnomerne nanáša na podklad štetcom, 
valčekom alebo striekaním. Po asi 15 
minútach, a pred tým, než materiál vyschne 
sa povrch čistí trením s mierne vlhkou 
handričkou. Pre veľmi savé povrchy môže 
byť druhá vrstva aplikovaná skôr, než prvá 
vrstva  úplne zaschne.
Celkový odpor v absorpcii oleja a vlhkosti sa 
dosiahne 2 dni po aplikácii.

Spotreba
50-100 ml/m2, v závislosti na nasiakavosti 
podkladu.

Balenie
NANOPRO-L je k dispozícii v plastových 
nádobách 1l, 5l a 20l. 

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby pri 
skladovaní v originálnom neotvorenom 
balení, v teplote od +5°C do +35°C. Chráňte 
pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

Teplota počas aplikácie musí byť v rozmedzí 
+ 5°C do + 35°C.



Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II, tabuľka), 
je maximálny povolený obsah VOC pre 
podkategóriu produktu g, typ WB je 30 g / l (2010) 
pre produkt ihneď pripravený na použitie. 
NanoPro-L obsahuje max <30 g / l VOC.
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EN 1504-2 

surface protection products 

hydrophobic impregnation 

Depth of penetration: Class I < 10 mm 

Water absorption and resistance to alkali: 

Absorption ratio <7,5% compared with the 
 untreated specimen, 

Absorption ratio <10%  after immersion in alkali 
 solution 

Drying rate: Class II > 10% 

Dangerous substances comply with 5.4 
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