
         
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

NANOPRO-L 
Νανοεµποτισµός για προστασία επιφανειών από λάδια 
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Υδατική διασπορά εξαιρετικά υψηλής  διεισδυτι-
κότητας, που οφείλεται στη νανοµοριακή δοµή του 
προϊόντος. Εφαρµοζόµενη σε πορώδεις και ελαφρά 
πορώδεις επιφάνειες (π.χ. µάρµαρο, γρανίτης), τις 
προστατεύει από ελαιώδεις λεκέδες, από την υγρα-
σία και τη δηµιουργία αλάτων, ενώ ταυτόχρονα 
απότρέπει την εµφάνιση  µυκήτων και µούχλας σε 
αυτές.  
Χρησιµοποιούµενο στην προτεινόµενη δοσολογία δε 
δηµιουργεί φιλµ στην επιφάνεια και δεν αλλοιώνει 
αισθητικά την όψη των περισσότερων επιφανειών. 
Πιστοποιηµένο µε τη σήµανση CE ως υδροφοβικός 
εµποτισµός σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το NANOPRO-L χρησιµοποιείται για να προστα-
τεύσει από την δηµιουργία λεκέδων από λάδια και 
από την υγρασία και την εµφάνιση αλάτων, είτε µη 
απορροφητικές επιφάνειες όπως γυαλισµένα 
µάρµαρα και γρανίτες, είτε  πορώδη υποστρώµατα, 
όπως επιφάνειες από σκυρόδεµα, πλινθοδοµή, 
σοβά, αρµούς πλακιδίων, γυψοσανίδες, µοριο-
σανίδες, επικαλύψεις φυσικών λίθων κλπ.  
Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους.  
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                  Γαλάκτωµα 

Απόχρωση:      Λευκό (ελαφρώς υποκίτρινο) 

Πυκνότητα:          0,99 kg/l 

pH:  7,25 

Βάθος διείσδυσης:     Class I: <10mm 
(EN 14630) 

Απορρόφηση νερού                                                
και αντίσταση σε                                                    
αλκάλια:                     Ρυθµός απορρόφησης   
(ΕΝ 13580)                <7,5% συγκριτικά µε το   
                                   µάρτυρα. 

                                   Ρυθµός απορρόφησης (µετά    
                                   από εµβάπτιση σε αλκαλικό  
                                   δάλυµα) <10%.                                                  

Συντελεστής ρυθµού                                         
ξήρανσης:                  Class II >10%                     
(ΕΝ 13579) 
 

Καθαρισµός των εργαλείων :  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, αµέσως µετά  
από τη χρήση τους, µε νερό. 
 

Τρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωµα 
Το υποστρωµα θα πρέπει να είναι στεγνό και 
τελείως απαλλαγµένo από σκόνες, λίπη, ρύπους 
κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Αναδεύουµε καλά το NANOPRO-L και το εφαρµό-
ζουµε οµοιόµορφα επάνω στο υπόστρωµα µε ψε-
κασµό ή µε επάλειψη µε βούρτσα ή ρολό.  
Μετά από 15 περίπου λεπτά και πριν στεγνώσει 
αφαιρείται η περίσσεια του υλικού µε ένα ελαφρά 
βρεγµένο πανί. 
Σε πολύ απορροφητικά υποστρώµατα συνήθως 
απαιτείται και δεύτερη στρώση, η οποία εφαρµόζε-
ται πριν στεγνώσει τελείως η πρώτη. 
Πλήρης αποτελεσµατικότητα εµφανίζεται µετά από 
2 ηµέρες από την εφαρµογή. 
 

Κατανάλωση 
 
50-100 ml/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
του υποστρώµατος. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 1 l, 5 l και 20 l. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής αποθη-
κευµένο στην αρχική, σφραγισµένη συσκευασία σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5οC και +35οC. Προστα-
τέψτε το από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και τον 
παγετό. 
 

Παρατήρηση 
 
Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 
πρέπει να είναι από +5ºC έως +35 ºC. 
 
 
 
 
 



         
 
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας 
από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι 
προτάσεις σχετικά µε την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα 
του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την 
προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη 
έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτηµα 
ΙΙ, πίνακας Α), η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικό-
τητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, 
τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιµο προς χρήση 
προϊόν. 
Το έτοιµο προς χρήση προϊόν NANOPRO-L έχει 
µέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ. 
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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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