
 
PROTECTIE HIDROFOBA IMPOTRIVA UMEZELII IN CRESTERE 

SURFAPORE RD 
 

Descriere produs:  

SurfaPore RD este o soluție coloidală de impregnare pe bază de apă, special concepută pentru 
protecția suprafetelor cladirii din cauza nivelului marit al umezelii. Compatibilitate chimică 
puternică cu materialele de construcție și ușurință de aplicare sunt asigurate datorită formulării 
sale anorganice. După aplicarea cu impermeabilizantul SurfaPore RD în substrat, se formează 
chimic o rețea 3D impermeabilă, permanentă și densă care împiedică absorbția apei prin 
acțiune capilară. Aspect natural, permeabilitate la vapori de apă și porozitatea suprafețelor 
tratate rămâne neafectată. 

Utilizare recomandată: 

Ideal pentru suprafete de constructii interioare sau/si exterioare, absorbante, netratate din 
materiale anorganice, precum beton, tencuieli, ciment, pietre poroase, caramizi si argila. 

Beneficii cheie: 

• Aplicare simpla si rapida fara injectie 
• Protecție profundă a suprafețelor 
• Rezistenta la umezeala de lunga durata 
• Prevenirea fisurilor la suprafață 
• Respirabil 
• Fără modificarea aspectului 
• Absență 100% rășini → Nu formează peliculă 
• Pătrundere adânc → Rezistent la intemperii și UV 
• Stabilizarea suprafeței → Nu este nevoie de grunduire înainte de vopsire 

 

 

 

 

 



Pregătirea suprafeței:  

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără praf, ulei, grăsime și alte reziduuri străine. 
Pentru suprafetele proaspat turnate din ciment și zidărie nouă se recomanda sa se aplice dupa 
4 saptamani, astfel incat sa se intareasca materialul 

Inainte de a aplica SurfaPore RD, vopseaua, grundul, și orice alt tratament trebuie să fie 
complet îndepărtate (ex. pereți vopsiți), Suprafețele deteriorate trebuie să fie reparate, precum 
și fisurile și golurile trebuie umplute cu chit adecvat sau material de reparare. 

Instrucțiuni de aplicare: 

Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Aplicați folosind pensula, trafaletul sau pistolul de 
pulverizare fără aer. Pe suprafețele foarte absorbante sau uzate se reaplică după 15 minute. 
Cantitatea în exces trebuie îndepărtată cu o laveta din bumbac uscata.. Toate instrumentele și 
echipamentele ar trebui să fie 

Procedura de aplicare este următoarea: 

1. Agitați bine înainte de utilizare 

2. Aplicați folosind pensula, trafaletul sau pistolul de pulverizare fără aer 

3. Îndepărtați excesul de material folosind o laveta de bumbac uscata, la zece minute după 
aplicare. Timpul variază în funcție de temperatura și umiditatea mediului ambiant 

4. Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă si sapun. 

Informații suplimentare 

SurfaPore RD nu este considerat un oxidant. Aplicare pe suprafete foarte umede fara uscarea 
in profunzime, ar putea afecta eficacitatea produsului.  

Rata de acoperire: 

6-8 m2/L, în funcție de gradul de absorbtie al materialului. 

Depozitare: 

A se pastra in ambalajul original inchis, intr-o zona bine ventilata, la o temperatura de 5 C pana 
la 35 C, ferit de lumina soarelui si inghet. 

Sănătate și siguranță: 

Citiți eticheta produsului înainte de utilizare. Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul 
web al NanoPhos www.NanoPhos.com sau la cerere, contactând NANOMAX prin e-mail: 
office@nano-auto.ro sau prin telefon: 0726632423.  

 

mailto:office@nano-auto.ro


Ambalaj Disponibil: 

Recipient plastic 1, 3, 10, 30 L 

Declinare a răspunderii: Recomandările din Fișa de date tehnice pentru utilizarea produselor 
NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studii de laborator și experiență pe 
termen lung. Informațiile furnizate trebuie să fie considerate orientative și supuse unei revizuiri 
constante pe baza unor condiții specifice și a fiecărei aplicații practice.  

 

Specificatii tehnice: 

Tip                                              Suspensie pe bază de apă 

Aspectul                                       Lăptos 

Permeabilitatea apei                    w = 0.055 kg/m2h0,5  Class W3 

lichide  (EN 1062-3:2008) 

Odor                                           Usor 

Permeabil la vapori de apă          sd = 17.3 m 

(EN 7783-2)                                 Class I (High) 

Densitate                                      1.10-0.05 g/cm3 

Temperatura de aplicare               De la 5*C la 35*C 

Diluare                                          Gata de utilizare 

Acoperire                                      6-8 m2/L (*) 

Timp de uscare                              30 min (25 C) 

Timpul dintre aplicații                   1,5-2,5 ore la 20*C 

Impermeabilizare complete            24 h 

ph                                               12.1-0.5 (30 C) 


