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To SurfaPoreTM Wet Look είναι αδιαβροχοποιητικό προϊόν υδατικής βάσης, που έχει ως σκοπό την 

αποτελεσματική αδιαβροχοποίηση και προστασία φυσικών λίθων και πετρωμάτων τύπου Καρύστου, Πηλίου, 

αλλά και δομικές επιφάνειες όπως τσιμεντοκονίες, εμφανή μπετά, σοβάδες και σταμπωτά δάπεδα. Λόγω της 

ιδιαίτερης σύνθεσής του, επιτυγχάνεται διείσδυση του υλικού στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες, και δημιουργία 

αδιάβροχης επίστρωσης, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διαπνοή των τροποποιημένων επιφανειών. 

 

Ιδανικό για αδιαβροχοποίηση πετρωμάτων, φυσικών λίθων και ανάδειξη των φυσικών χρωμάτων αυτών, 

δίνοντας την αίσθηση του ‘βρεγμένου’. Εφαρμόζεται σε μη τροποποιημένα μάρμαρα έπειτα από δοκιμή, και 

είναι ιδανικό για πορώδεις και μη επιφάνειες, κάθετες ή οριζόντιες, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.  

 

 

 Τονισμός της φυσικής όψης δίνοντας την αίσθηση του βρεγμένου 

 Διαπνέον - Ανόργανη σύσταση χωρίς ρητίνες, δεν σχηματίζει φιλμ 

 Μεγάλη διεισδυτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία 

 Ισχυρή υδατοαπωθητικότητα και ελαιοαπωθητικότητα 

 Προστασία από λεκέδες 

 

 

 

 

 

 

  

Μορφή/Τύπος ▶ Υδατικό εναιώρημα 

Εμφάνιση ▶ Γαλακτώδες 

Πυκνότητα ▶ 1.00  0.05 g/cm3 

Θερμοκρασία εφαρμογής ▶ Από 5C έως 35C 

Διάστημα μεταξύ εφαρμογών ▶ 1.5-2.5 Ώρες στους 20C 

pH ▶ 7.1  0.5 

Ιξώδες ▶ 11.19 sec Ford cup N04 

Περιγραφή Προϊόντος 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

 Προτεινόμενη Χρήση 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Δοκιμές βάσει Προτύπων 

Περιγραφή Προϊόντος 
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    Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά 

υπολείμματα. Τυχόν ελαττώματα, όπως μεγάλες ρωγμές, θα πρέπει να αποκατασταθούν πριν την εφαρμογή του 

υλικού. 

 

    To SurfaPoreTM Wet Look εφαρμόζεται χωρίς αραίωση σε στεγνές επιφάνειες με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. 

Προτείνονται δύο επιστρώσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ειδικά σε πορώδεις επιφάνειες, με την 

δεύτερη επίστρωση να εφαρμόζεται όσο η πρώτη παραμένει ακόμα νωπή. Η διαδικασία εφαρμογής είναι η 

ακόλουθη: 

1. Καλή ανακίνηση πριν τη χρήση 

2. Ομοιόμορφη εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό 

3. Απομάκρυνση της περίσσειας υλικού μετά από δέκα λεπτά, με το χρόνο να ποικίλει ανάλογα με τη 

θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος 

4. Καθαρισμός των εργαλείων αμέσως μετά τη χρήση τους, με νερό 

 

 

8-10 m2/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής.  

 

 

 

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία 5οC έως 35οC, 

μακριά από ηλιακές ακτίνες και παγετό. 

 

 

 

Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν από την χρήση. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διατίθεται στην 

ιστοσελίδα www.NanoPhos.com ή κατόπιν αιτήματος επικοινωνώντας με την NanoPhos μέσω email: 

info@NanoPhos.com ή μέσω τηλεφώνου: (+30) 2292069312. 

 

▪  1L Πλαστική φιάλη  

▪  3L Πλαστικό μπιτόνι 

▪ 10L Πλαστικό μπιτόνι 

▪ 30L Πλαστικό μπιτόνι 

 

 

 

 

Προετοιμασία Υποστρώματος 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Οδηγίες Εφαρμογής 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Απόδοση 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Αποθήκευση 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Υγεία και Ασφάλεια 

Περιγραφή Προϊόντος 

 

Διαθέσιμες Συσκευασίες 

Περιγραφή Προϊόντος 
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▪ Σημειώσεις & Μέτρα Ασφάλειας: Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την 

εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες του εφαρμοσμένου προϊόντος. Αποθήκευση 

στην αρχική κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασία 5οC έως 35οC, 

μακριά από τις ηλιακές ακτίνες και τον παγετό για διάστημα έως και 24 μηνών από την 

ημερομηνία παραγωγής. Το Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών συνιστάται να διαβαστεί σε 

συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού δελτίου 

ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Για περαιτέρω πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τη NanoPhos: info@NanoPhos.com   

Το λογότυπο SurfaPoreTM αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos AE   
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