
                NNJ  NANO PACK SOLUTIONS 1 

 

 

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

IMPERMEABILIZANT BETON AMPRENTAT DECORATIV 

 

Descriere: 

Protectie hidrofoba pentru materialele din beton amprentat proaspat turnat, beton decorativ sau beton imprimat. Nu 

schimbă culoarea și aspectul natural. 

Utilizarea tratamentului garantează o scădere a capacității de absorbție și blocarea pătrunderii apei și a murdăriei în 

material. Datorită utilizării nanoparticulelor, suprafata impermeabilizata este pătrunsa profund și eficient, ceea ce face 

ca solutia să fie durabilă și rezistentă la condițiile meteorologice nefavorabile, inclusiv raze UV, eficient împotriva 

murdăriei, apei și umezelii. Pentru uz interior și exterior. 

 

Beneficii impermeabilizant beton amprentat:  

 

– rezistent la murdarie si umiditate 

– protectie raze UV si conditii meteorologice adverse 

– dureaza pana la 5 ani 

– nu schimba culoarea si lasa materialul sa respire. 

Volum: 5L 

Grad de acoperire: 5L= aproximativ 35- 40m2 – 1 strat 

 

Unde aplicati: 

 

Produs este destinat protecției materialelor minerale absorbante, cum ar fi betonul proaspat turnat,beton amprentat 

decorativ (Se poate utiliza pentru impermeabilizarea drumurilor de acces din beton amprentat, parcari, trotuare, alei ori 

parcuri, gradinite, benzinarii, terase, garaje, piscine, troturare, curti, etc) 

Gad de acoperire standard: 35 -40  m²/5L in functie de gradul de absorbtie. 

 

Cum se utilizeaza protectie beton amprentat: 

 

Înainte de aplicare, testați și verificați efectul impregnării pe o suprafata mai mica! Produsul este gata de 

utilizare. 

Mai întâi, curățați materialul astfel încât suprafața să fie curată și uscată. În acest scop, recomandăm Nanostone Paving 

Cleaner. Aplicati un singur strat. Produsul se aplica prin pulverizare sau cu o pensula / trafalet pentru un control mai 

bun asupra cantitatii. La aplicarea produsului, materialul trebuie sa fie bine imbibat cu solutie. Important: Excesul daca 

exista se va intinde sau inlatura dupa 10-15 secunde. 

 

După aplicare, materialul nu trebuie să nu intre în contact cu apa timp de aproximativ 5 ore. 

 

Masuri de protectie si ajutor: folosirea salopetelor sau echipamentelui de lucru (unde este necesar inclusiv manusi 

de lucru si masca de protective). In caz de accident la ochi se spala din abundenta cu apa, iar daca iritatia persista se 

recomanda consultarea unui medic. Pentru piele se recomanda spalarea cu apa si sapun (efectul asupra pielii este 

toxicitate foarte redusa. 

 

ATENTIE! 

Aplicarea, utilizarea, manevrarea si pastrarea produselor achizitonate intra exclusiv in responsabilitatea 

cumparatorului. Asistenta noastra tehnica acordata verbala sau in scris nu va absolva de testarea produselor personal 

spre validarea lor in scopurile si procedurile vizate de dvs. 

 

NU PROTEJEAZA IMPOTRIVA ACIZILOR!!!! 

 


